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Vậy là thêm một năm nữa OceanTimes đồng hành cùng các bạn. 

2014 đã đi qua với những nốt thăng nốt trầm giống như giai điệu bất tận 
của cuộc sống. Nhìn lại một năm qua, chúng ta không khỏi ngậm ngùi 
bởi những đổi thay và mất mát. Cũng như quy luật vật đổi sao rời của 
vạn vật, điều đọng lại phải chăng vẫn là một chữ “Tình”. Chúng ta vẫn có 
quyền vững tâm bởi luôn còn đó tình người, tình đồng nghiệp, là chất 
keo giúp mỗi người vượt qua khó khăn trên hành trình mang tên Cuộc 
sống Tươi Đẹp.

Như mọi năm, Tết Nguyên Đán là dịp chúng ta cùng nhìn lại chặng đường 
vừa qua, và chuẩn bị tinh thần, vật lực cho một năm mới. Con đường phía 
trước chắc chắn không ít thử thách, nhưng với sức mạnh nghị lực và ý chí 
phấn đấu, chúng ta sẽ bên nhau vươn tới. 

Tết đến xuân về, chúng ta tạm gác lại bộn bề công việc để dành thời gian 
chăm chút bản thân, nấu những bữa cỗ ngon, du xuân tận hưởng thời 
khắc chuyển mùa. Hãy để nụ cười con trẻ sưởi ấm trái tim, để tâm hồn 
thảnh thơi cùng cánh én liệng chao. Năm mới, đừng chần chừ mà không 
làm mới chính bản thân mình để có thể thực hiện những kế hoạch mới, 
và chớ quên nếu kế hoạch A không thành thì trong bảng vẫn còn tới hai 
mươi lăm chữ cái nữa.  

Chúc các bạn một Tết Ất Mùi thắm tình gia đình, bạn bè và đồng nghiệp. 

Lời Ban biên tập

Thay mặt BBT

Phó TGĐ

Trần Thanh Quang
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Bảo Bình

Đón năm mới 2015, chúng ta hãy cùng nhìn lại những thành quả OceanBank 
đã đạt được trong lĩnh vực ngân hàng bán lẻ 2014.

Cũng trong năm 2014, hàng loạt các chương trình thi đua nội bộ 
khác cũng được triển khai nhằm khuyến khích, động viên tinh thần 

của CBNV trên toàn hàng như: Chương trình Best Sellers 2014; 
Huy động hăng say tiền về đầy tay; Đường đua Tỷ phú; các 

chương trình thúc đẩy doanh số của sản phẩm Cho vay 
mua nhà dự án như Bùng nổ cùng Easy Home hay Early 

Birds cũng được các CBNV OceanBank hưởng ứng 
tích cực.

2014
VÀ NHỮNG CON SỐ CỦA

MẢNG BÁN LẺ

Hơn 400 triệu
là tổng giá trị giải thưởng cho 
những chương trình thi đua 

nội bộ OceanBank

OceanBank đã thực hiện ký kết hợp đồng dịch vụ thanh 
toán thẻ Ngân hàng với 3 hãng Taxi lớn gồm Taxi Mai 

Linh, Taxi Thành Công, Taxi Ba Sao với tổng số lượng POS 
triển khai lắp đặt đến 24/12/2014 đạt gần 4.000 POS. 

Bên cạnh đó, những chương trình khuyến khích 
khách hàng thanh toán qua POS OceanBank 
như: Quẹt thẻ rồi so, Trúng to độc đắc; Xăng 

đầy bình chỉ cần quẹt thẻ… cũng được 
triển khai thành công.

9.638 máy POS

được duyệt và 8.600 POS
được triển khai lắp đặt
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Là một ngân hàng vì cộng đồng

Những hoạt động tri ân khách hàng như các sự kiện hội nghị khách hàng và kỷ niệm thành lập các chi nhánh đã được 
OceanBank thực hiện đồng bộ và đem về nhiều kết quả khả quan. Trong những dịp đặc biệt đó, các chương trình khuyến mại 
đặc sắc đã thu hút đông đảo khách hàng quan tâm. Bên cạnh đó, OceanBank vẫn duy trì các hoạt động vì cộng đồng tại các 
địa phương trên toàn quốc như: ủng hộ Quỹ Người mù, tặng quà cho người nghèo Hải Dương; xây dựng tượng đài Anh hùng 
dân tộc Hoàng Hoa Thám tại Bắc Giang; thực hiện các hoạt động tình nguyện cho biển đảo quê hương…

Những con số ấn tượng khác

Là số giải thưởng quốc tế uy tín mà OceanBank liên tiếp giành 
được trong năm 2014: “Ngân hàng bán lẻ tốt nhất Việt Nam 2014 – 
Best Retail Bank Vietnam 2014” do Tạp chí Global Financial Market 

Review của Anh trao tặng; giải thưởng “Sáng kiến Ngân hàng 
Điện tử Tốt nhất Việt Nam 2014 – Online Banking Initiative” 
từ Tạp chí Asian Banking & Finance (ABF)  và là ngân hàng 

duy nhất tại Việt Nam được Tạp chí World Finance 
(Anh) tặng giải thưởng “Ngân hàng Tốt nhất 

Việt Nam 2014 - Best Banking Group in 
Vietnam 2014”.

3
và nhiều hơn thế nữa

Năm 2014 là một năm của các sản phẩm thẻ, toàn bộ các 
chỉ tiêu đều vượt kế hoạch. Đạt được kết quả này, ngoài 

việc tung ra các chương trình thu hút khách hàng, các bộ 
phận phụ trách sản phẩm thẻ đã hỗ trợ tối đa việc triển 

khai các chương trình, sản phẩm, chính sách, đặc 
biệt tăng cường khâu đào tạo cho các đơn vị kinh 

doanh, liên tục họp giải đáp các thắc mắc về 
sản phẩm, chương trình để giúp các đơn 

vị trang bị đầy đủ kiến thức bán 
hàng.

103%
chỉ tiêu thẻ tín dụng VISA

và 118,9% chỉ tiêu thẻ ghi 
nợ được hoàn thành

Huy động

bình quân đạt

108% Huy động
lũy kế đạt

102%

Dư nợ ngắn hạn

KHCN bình quân đạt

117%
Tổng dư nợ

KHCN bình quân đạt

108%

Số lượng

KHCN đạt

98%
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Xuân
về cùng OJBers

Khác với mọi năm, lịch nghỉ tết tới chín ngày (bắt đầu từ 25 tháng Chạp) dường như đã báo 
hiệu một cái Tết dài, thảnh thơi. Hãy cùng OceanTimes gặp gỡ các anh chị em OJBer trên khắp 
mọi miền đất nước để xem Tết Nguyên Đán Ất Mùi có thực sự… dông dài.

TẾT TRĂNG MẬT

Hoàng Minh Nguyệt – CVHTKD – CN Vũng Tàu

Gia nhập ngôi nhà chung OceanBank đã được gần tròn hai năm, 
và năm nay đối với Minh Nguyệt sẽ là một năm rất đặc biệt bởi chỉ 
còn chưa đầy một tháng nữa cô sẽ “lên xe hoa”. Tết Ất Mùi cũng 
chính là Tuần trăng mật của Minh Nguyệt. 

“Vì năm đầu tiên về nhà chồng ăn tết nên em cũng như nhiều 
người con dâu mới cưới khác đều có tâm lý bỡ ngỡ và lo lắng. Từ 

trước tới giờ em chưa tự mình đi mua sắm đồ tết trong nhà. Tất cả 
đều do mẹ đẻ sắm sửa, em chỉ phụ giúp mẹ nấu ăn và dọn dẹp nhà 

cửa đón năm mới. Năm nay, mới về nhà chồng nên em cũng không tránh 
khỏi nhiều bỡ ngỡ. Mẹ chồng em là người nấu ăn rất ngon và chu đáo nên 
khoản chuẩn bị cỗ bàn em xin được làm chân chạy việc cho mẹ. Mấy ngày 
đầu năm em sẽ dành thời gian đi thăm họ hàng nội ngoại, người quen, thầy 
cô giáo. Sau đó chúng em sẽ đi Đà Lạt vừa du xuân vừa hưởng tuần trăng 
mật sau khi cưới”. 
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TẾT “CẬP KÊ”
Dương Quỳnh Nga – CV Truyền thông – Khối KHDN

Ở Hội sở, mọi người mỗi lần gặp Quỳnh Nga đều “suýt xoa” bởi đôi chân dài miên man, khuôn mặt 
đáng yêu, tác phong nhanh nhẹn. Thấy Nga kể Tết sắp đến, việc đầu tiên “cô ấy” muốn làm là diện 
áo váy đi chụp ảnh ở vườn đào đang độ chúm chím đón xuân. Tết của những cô nàng 
duyên dáng, độc thân như Nga chắc hẳn có không ít điều thú vị.

“2015 là năm thứ 6 mình học tập và công tác xa nhà, chỉ mỗi dịp Tết đến mới có 
cơ hội sum họp và quây quần cùng gia đình. Nhắc đến Tết là nhắc đến niềm vui, 
nhắc đến một sự bắt đầu. Tết đem lại cho con người ta những cảm giác mới mẻ, 
thú vị; là khoảng thời gian chứa đựng những sắc màu, hương vị và âm thanh đặc 
biệt chẳng thể lẫn đi đâu được. Vì vậy mà mình luôn mong chờ đến Tết như 
đứa con nít ngày nào vẫn xung xăng, rạo rực chờ được ăn 
ngon, mặc đẹp và lì xì. Tranh thủ những ngày cuối tuần của 
năm cũ, tự thưởng cho mình những giờ phút thảnh thơi dạo 
quanh phố phường Hà Nội hít hà chút nắng của ngày đông, 
ngang qua phố Hàng Mã lựa những bao lì xì đỏ chói để chứa 
đựng những may mắn trao tặng cho người thân. Mình thường tỉ 
mẩn chuẩn bị những món quà Tết cho bố mẹ, em trai và không quên 
sắm cho mình một bộ cánh điệu đà để diện cho ngày đầu tiên đi làm 
của năm mới. Hy vọng 2015 được chào đón bởi những khởi đầu thuận 
lợi để hoàn thành những mục tiêu trong công việc và cuộc sống, đặc biệt 
là mục tiêu mà mẹ đặt ra cho cô con gái ở “tuổi cập kê” như mình.

TẾT CỦA BÀ MẸ BA CON
Ngô Thị Ngọc Hân – Chuyên viên phòng Báo cáo Tài chính và Báo 

cáo theo luật định – Khối Tài chính Kế hoạch

Mới gặp, không ai nghĩ chị đã ngoài 40, có con lớn và lại có nhiều… con như 
thế. Nhưng tiếp xúc với chị mới hiểu, có lẽ chính sự vô tư, lạc quan, hay cười nói 

của chị chính là điều khiến chị trở nên trẻ trung so với tuổi và trong mắt hầu 
hết mọi người. Đó là chị Ngọc Hân ở Khối Tài chính - Kế hoạch.

 
Chia sẻ với OceanTimes, chị nói công việc của chị được ví như “công nhân 
nhặt chữ” bởi chuyên làm việc với số liệu. Phòng chị chuyên làm các báo 
cáo quản trị, báo cáo tài chính để gửi ra bên ngoài. Công việc đòi hỏi sự 

cẩn thận và am hiểu hầu hết các nghiệp vụ của ngân hàng như phòng 
chống rửa tiền, thống kê, dư nợ, huy động. 

Nhắc đến việc chuẩn bị đón Tết Ất Mùi, chị chia sẻ: “Đối với chị, Tết 
nào cũng rất vui. Dù nền kinh tế có khó khăn thì vẫn phấn khởi đón 
Tết bởi với suy nghĩ ‘Người có nhiều tiền thì sắm tết nhiều, người có ít 

thì sắm trong hạn mức cho phép’. Tết đến, chị dành thời gian làm đẹp cho 
ngôi nhà của mình, sắm quần áo mới, chuẩn bị cúng ông bà tổ tiên, đón một năm 

mới nhiều hi vọng. Đặc biệt, năm nay gia đình đón thêm một niềm vui nữa là em bé 
thứ ba. Hai anh chị đều đã lớn nên giúp được mẹ rất nhiều việc nhà, trông em rất 
khéo. Tết năm nay có em bé, nên gia đình cũng không đi du xuân ở những nơi xa như 
mọi năm mà chỉ loanh quanh nhà nội ngoại và quanh Hà Nội”. 
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Minh Châu
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Vội vàng dắt cái xe máy, thúc cậu con 
nhanh ngồi lên xe, rồi phóng vù đến 
trường mẫu giáo đưa nó vào lớp rồi tất 
tả, nhanh nhanh chóng chóng tăng ga 
đến cơ quan cho kịp giờ làm việc.Thứ 
không khí ẩm thấp đầy sương mù phả 
vào mặt, hàng chục ống bô xả thứ khói 
trộn lẫn mùi thành phố bám chặt vào 
khẩu trang, trời se lạnh mà tóa mồ hôi vì 
sợ không kịp giờ. Nhưng biết sao được, 
vì pháp chế là phải tuân thủ mà phải 
như thế, bắt buộc phải vậy mà, không có 
“Pháp” sao “Chế” được cái gì đây.

Bật cái máy tính, một loạt công việc nhắc 
nhở trên skype, công việc nào đến hạn, 
công việc nào cần ưu tiên giải quyết 
trước… lại vừa phải kiểm tra hòm thư để 
bổ sung vào nhật ký công việc thì tiếng 
chuông điện thoại bàn đã vang lên. “Alo! 
có phải Anh/Chị Phòng Pháp chế đó 
không? Tôi ở Chi nhánh… có việc sáng 

nay cần trả lời Khách hàng nhờ anh chị 
tư vấn gấp…”

Chưa kịp nghe máy bàn nói xong, di 
động lại rung bần bật, “Alo, Tôi là… 
Phòng Pháp Chế xin nghe!... rồi miên 
man là theo những câu hỏi, tai vừa lắng 
nghe đầu thì suy nghĩ trả lời theo câu hỏi, 
tay thì lướt bàn phím thật nhanh để làm 
sao vừa trả lời đúng câu hỏi các Anh chị 
cần lại vừa đúng quy định pháp luật…”

Vừa đặt xong các dụng cụ tác nghiệp 
xuống mặt bàn, Mắt liếc hòm thư, thi 
thoảng lại có tiếng Sếp nhắc nhở dù 
đã gửi email giao việc với những công 
việc cần gấp, mắt đảo qua tin nhắn trên 
skype, mồm há hình chữ “O”- “Ối trời ơi! 
– ngay trong sáng nay phải hoàn thành 
văn bản này hả thế thì chết chứ còn gì 
làm sao mà làm xong nổi!” – nói vậy chứ 
chết cũng phải bật dậy  mà làm cho 

xong chứ đầu nghĩ thầm, tóc dựng đứng 
luôn đây này. 

Tay không rời bàn phím, mắt liếc vội sang 
đồng nghiệp ai cũng thế tất cả đều túi 
bụi bận rộn chẳng kém mình, người thì 
mồm mép đon đả, người thì đang căng 
thẳng vì vấn đề gì đó…

“Bịch” - một cái vỗ vai 

- Này em

- Sếp làm em giật mình, gì vậy Sếp

- Sáng nay, 10h họp rồi nhé em, nhanh 
lên.

- Ơ thế anh không nhìn yêu cầu gì đây à, 
ban hành gấp đấy anh.

- Làm lúc nghỉ trưa em nhé.

Đang vận công tập trung chuyên môn 
cho các câu trả lời thì... Ping! có tiếng 

KÝ SỰ NGÀY

PHÁP CHẾ
Nguyễn Thị Nền
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chuông từ outlook có lịch báo sắp đến 
cuộc họp. Tất tả sắp xếp tài liệu đã được 
nghiên cứu cho cuộc họp, rồi ba chân 
bốn cẳng đi lên phòng họp.

Lại vấn đề mới, lại yêu cầu mới, một 
nhiệm vụ mới, việc này xảy ra như cơm 
bữa hàng ngày, điều chỉnh, cân bằng ra 
văn bản…

 Trên đường từ phòng họp trở về, đầu 
miên man suy nghĩ Pháp  chế của mình 
thật giống hệ thống giao thông nhà 
nước, nếu Giao thông là huyết mạch 
kinh tế quốc gia, thì Pháp chế khác nào 
huyết mạch của ngân hàng mình, khổ 
nỗi, nhà nước còn có cán bộ xây dựng 
cầu đường, cảnh sát giao thông. Còn 
Phòng Pháp chế mình vừa làm nhiệm vụ 
xây dựng cầu đường, vừa giải quyết ách 
tăc, vừa xử lý tai nạn giao thông… trời ạ! 

 Chân vừa bước vào phòng: “này này, 
Khối khách hàng doanh nghiệp gửi văn 
bản rồi… chi nhánh Sài Gòn Hỏi xử lý thế 
nào đấy”   mấy đồng nghiệp nhao nhao 
lên nói… Mỗi lần đi họp về sợ nhất là 
kiểm tra hòm thư bởi hòm thư lại đầy các 
thư chưa đọc và thư yêu cầu… như nồi 
cơm “Thạch Sanh” vậy. 

 Thế đấy!  Phòng mình như cuốn từ điển 
của ngân hàng vậy, ai cũng có quyền tra 
từ, tra câu và tìm câu trả lời… một ngày 
hàng trăm cái tay mò vào giở ra tra tra, 
kiếm kiếm, không nhàu nhĩ mới là lạ. Cứ 
nhìn thấy Trưởng phòng của mình thì 
biết công việc của phòng thế nào, không 
cần spa, hút mỡ thẩm mỹ viện, siêu mẫu 
thế giới cũng phải vác sách đến để học 
hỏi… Tuy căng thẳng thế nhưng nếu ai 
đã từng đến làm việc và gặp những con 
người Pháp chế thì sẽ thấy tinh thần và 
nhiệt huyết với công việc luôn thường 
trực trong mỗi người, vào Phòng Pháp 
chế cảm nhận đầu tiên là toàn nam 
thanh nữ tú nhẹ nhàng và dịu dàng chứ 
không phải là khuôn mặt của “ Lão Bao 
Thanh Thiên” như mọi người vẫn tưởng 
tượng tượng ra.

Ở lại quá giờ chiều, hay việc ăn trưa 
vội vàng cái bánh mỳ hay bát 
mỳ tôm rồi chạy vù đi họp hay 
cặm cụi soạn thảo văn bản hay 

hợp đồng không còn là gì quá xa lạ với 
những cán bộ của Phòng Pháp chế. 

Quá muộn rồi, chết tôi rồi, chỉ tại làm 
cố mấy văn bản này mà về muộn, hàng 
ngày truyền “Pháp” vào các anh em trong 
ngân hàng giờ là “Gia Pháp” đang chờ 
mình ở nhà đây.

Sắp xếp lại bàn làm việc để ra về, chợt 
thấy mấy chồi non từ cây Vạn Niên 
Thanh mình cắm từ đầu Hè đang vươn 
ra nắm lấy hơi xuân mà xanh mướt, từ 
sáng đến giờ có chú ý nó 
đâu, Xuân về rồi! Tết 
đến rồi, chắc gia đình 
thông cảm cho 
mình và các đồng 
nghiệp trong 
phòng thôi vì cuối 
năm mà.

Tiếng xe máy vù 
ga, vút đi về với 
tổ ấm gia đình.
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TỪ NHỮNG NGƯỜI ĐỒNG NGHIỆP 
HỢP CẠ…
Ngày mới ra trường, giống như những 
tân cử nhân khác, tôi cũng muốn tìm 
được bến đỗ của mình – được làm trong 
ngân hàng đúng như mục tiêu đặt ra 
khi thi vào Học viện Ngân hàng. Chữ 
DUYÊN đã đưa tôi đến với Phòng Khách 
hàng cá nhân chi nhánh Oceanbank 

Bắc Giang. Và cũng nhờ chữ “DUYÊN” đó 
mà tôi đã gắn bó với gia đình thứ hai 
này cho đến nay. Tôi vẫn nhớ câu đầu 
tiên anh Nguyễn Văn Chai – Giám đốc 
Chi nhánh nói với tôi những ngày đầu 
tôi bắt tay vào công việc: “Ocean nghĩa 
là Ôm chặt em anh nhé. Luôn bên nhau, 
chia sẻ giúp đỡ nhau không chỉ trong 
công việc, chúng ta không chỉ là đồng 

nghiệp mà còn như người thân, anh em 
của nhau”. Vâng, và chúng tôi đã là một 
gia đình như thế. 
Ngày đầu tiên bước chân tới nơi này, 
phòng Khách hàng cá nhân chỉ có 12 
người nhưng đến nay đã là 33 thành 
viên, đều là những người tuổi đời trên 
dưới 30 nhưng lòng yêu nghề và nhiệt 
huyết với công việc thì không thua kém 

Những ngày cuối cùng của năm con Ngựa đã đến, khép lại một 
năm với rất nhiều kỷ niệm cùng gia đình thứ hai của tôi: Phòng 
Khách hàng cá nhân, Chi nhánh Oceanbank Bắc Giang. Nhìn lại 
quãng thời gian 15 tháng gắn bó, có lẽ chỉ tóm gọn được trong 
chữ “DUYÊN”.

Dương Thu Hằng
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bất cứ những chuyên viên kỳ cựu nào.
Với những chương trình, sản phẩm đưa 
ra, tất cả mọi người trong phòng đều nỗ 
lực hết sức và làm việc hăng say, “chiến 
đấu” với những hồ sơ thẻ VISA được 
chuyển về ngày một nhiều. Các bạn 
Chuyên viên Quan hệ Khách hàng thì 
cố gắng hoàn thiện hồ sơ thật nhanh. 
Các bạn Chuyên viên hỗ trợ kinh doanh 
thì cố gắng trình hồ sơ thật “chuẩn”. Và 
niềm vui của mọi người chỉ trọn vẹn khi 
chúng tôi đã hoàn thành vượt mức chỉ 
tiêu với 83 thẻ Visa Oceanbank tín chấp 
được phát hành, 4 nhóm đủ điều kiện 
của chương trình trong đó 2 nhóm đạt 
mức thưởng tối đa 10 triệu đồng. Ngoài 
ra chỉ tiêu thẻ ghi nợ phòng tôi cũng 
hoàn thành hơn 140%... Đây chính là 
những con số để đánh giá sự nỗ lực của 
các thành viên, kết quả xứng đáng cho 
sự phối hợp đoàn kết của cả phòng.

…TỚI ANH EM DƯỚI MÁI NHÀ 
MANG TÊN ĐẠI DƯƠNG
Trong gia đình thứ hai ấy, người có 
nhiều ảnh hưởng đến tôi và khiến tôi 
ấn tượng nhất là anh Cao Thanh Hải- 
Giám đốc Phòng Khách hàng cá nhân. 

Như người anh cả của phòng, anh  luôn 
quan tâm đến mọi người trong công 
việc cũng như trong cuộc sống. Trong 
công việc không thể tránh được những 
sai sót và mỗi khi ai mắc lỗi anh đều 
hướng dẫn sửa tận tình, chia sẻ những 
kinh nghiệm của anh. Anh luôn là người 
về muộn nhất phòng, lập các kế hoạch 
để thúc đẩy việc bán sản phẩm, công 
việc luôn được anh làm rất cẩn thận 
chu đáo. Sự nhiệt tình, thái độ làm việc 
và các ý tưởng sáng tạo của anh đã tạo 
động lực rất lớn cho các thành viên 
trong phòng làm việc. Trong cuộc sống 
hàng ngày, anh cũng thường xuyên tổ 
chức các cuộc đi chơi để mọi thành viên 
hiểu nhau hơn, nghỉ ngơi sau những 
ngày làm việc căng thẳng. Ngày cưới 
của bất kỳ thành viên nào trong phòng 
anh cũng đều nhắc nhở phân công 
mọi người đến giúp đỡ gia đình... Qua 
những điều tưởng chừng rất nhỏ đó mà 
chúng tôi thêm hiểu nhau và ngày càng 
gắn bó với nhau hơn, thực sự trở thành 
một gia đình.
Tôi còn nhớ ngày quyết toán cuối năm 
2013, mọi người ở lại làm việc đến 12h 
đêm để cùng nhau chia sẻ khoảnh 

khắc chào đón một năm tài chính mới. 
Những lời chúc mừng, những nụ cười 
của mọi người cùng những bó hoa rực 
rỡ và những ly rượu vang đỏ để thể hiện 
cho sự quyết tâm, những mong đợi vào 
môt năm mới tốt hơn.
Ngoài thời gian làm việc, chúng tôi 
cũng có những giờ phút vui chơi hết 
mình với các chuyến đi xa. Những lần 
tổ chức teambuilding cùng cả phòng, 
những đợt sơ kết hoạt động kinh do-
anh chi nhánh… luôn là những dịp để 
chúng tôi xích lại gần nhau hơn và cùng 
có những khoảnh khắc khó quên. 
Chúng tôi đã cùng nhau làm việc và 
cũng đã có những buổi tối cùng nhau 
đi xem film, cùng nhau đi café, cùng 
nhau đi nghe nhạc. Ngày Halloween, 
chúng tôi tổ chức trang điểm và cùng 
nhau đi chơi. Dịp Giáng sinh chúng tôi 
cùng nhau trang trí phòng với những 
bông tuyết, những chiếc chuông, 
những quả cầu nhiều màu sắc… Còn 
rất rất nhiều việc chúng tôi đã làm cùng 
nhau dù là những việc đơn giản nhưng 
gia đình thứ hai của tôi đã gắn bó với 
nhau như vậy đấy, và chúng tôi sẽ tiếp 
tục trân trọng chữ “DUYÊN”này.
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BẠN SẼ LÀM GÌ 
KHI ĐỒ THỊ ĐI 
XUỐNG?
Dù là cuộc sống hay công việc thì tất cả đều được ví với đồ thị hình Sin- có lên và có xuống. Nghĩa là sẽ có những thời điểm 
trong cuộc đời, bạn sẽ phải đối mặt với khó khăn, với những đường đồ thị đi xuống. Tuy nhiên, điểm khác nhau chính là 
cách mà mỗi người vượt qua nó. Khi bạn chủ động và bình tĩnh, bạn sẽ thấy bên kia đường xuống sẽ là đường lên, chứ 
không phải là đáy sâu. 

ĐỐI MẶT VỚI TÌNH HÌNH MỘT CÁCH TOÀN DIỆN
Có một thực tế là: nếu bạn muốn thấy những điều tích cực trong cuộc sống của mình, hãy ở bên những người lạc quan. 
Những người lạc quan sẽ chia sẻ những điều hiệu quả và sáng tạo. Khi đối mặt với khó khăn, họ quyết định vượt qua và tìm 
giải pháp. Bạn sẽ thấy tình hình sáng sủa hơn nhiều khi bạn tiếp sức những người lạc quan. Còn nếu bạn cứ quanh quẩn 
bên những người bi quan, bạn cũng sẽ giống họ, thấy mọi thứ thật tăm tối và nó sẽ trở thành hiện thực với bạn. Tương tự 
như vậy, hãy chủ động loại bỏ những thông điệp bi quan khỏi cuộc sống của mình như ngưng xem tivi, ngưng đọc báo. 
Thay vào đó, hãy tìm đến với những cuộn băng, đĩa CD giúp bạn phấn chấn, lắng nghe những chương trình giúp thúc đẩy 
và phát triển cá nhân. Bạn sẽ nhận thấy những chuyển biến tức thì.

THAM GIA CÁC KHÓA HỌC
Giai đoạn này có thể công việc của bạn sẽ ít hơn. Bạn không cần phải dành toàn bộ 100% sức lực và thời gian cho công việc 
tại công ty như trước nữa. Bạn có thể tìm những khóa học phù hợp, vừa để bồi dưỡng thêm kiến thức và nâng cao trình độ 
của bản thân, lại vừa không để không khí “chợ chiều” ở văn phòng làm bạn muộn phiền. Nếu để bổ sung và cập nhật kiến 
thức, bạn có thể tham gia các khóa đào tạo ngắn hạn một tuần, một tháng hoặc vài ba tháng. Thậm chí, hãy mạnh dạn xin 
nghỉ phép dài hơi để học cao hơn với các chương trình đào tạo chất lượng. Các khóa học sẽ mở ra cho bạn nhiều điều thú 
vị mà bạn không ngờ đến.

XÂY DỰNG NHỮNG “CÔNG TRÌNH” MANG TÊN MÌNH
Hầu hết mọi người thường phung phí thời gian của họ vào những thứ không đâu như xem tivi, chơi games, lướt mạng xã 
hội, và đọc tin tức lá cải. Suốt cả năm làm điều đó thì bạn không thu được kết quả gì. Nhưng nếu bạn vẽ mỗi ngày, hoặc 
bắt đầu viết một ứng dụng web, hoặc tạo ra một blog, tiến hành một bộ sưu tập, hay bắt đầu xây dựng một công việc bán 
bánh, thì vào cuối một năm bạn sẽ có một cái gì đó thật tuyệt vời, thứ mà bạn có thể chỉ tay vào và nói: “Đó, cái đó tôi đã tạo 
ra đấy!”, điều mà không phải ai cũng làm được. 

DÀNH THỜI GIAN CHO CÁC MỐI QUAN HỆ
Nên nhớ, xây dựng mạng lưới quan hệ là một trong những cách tốt nhất để có công việc như ý cũng như phát triển sự ng-
hiệp. Nhưng nhiều người thừa nhận họ không có đủ thời gian để phát triển hoặc duy trì một mạng lưới quan hệ bền vững. 
Vậy thì trong giai đoạn tương đối “nhàn rỗi” này, hãy dành thời gian hâm nóng các mối quan hệ của mình: gặp gỡ những 
người bạn cũ, tham gia diễn đàn nghề nghiệp… biết đâu bạn sẽ tìm thấy những cơ hội mới.
Làm những điều yêu thích
Hãy tận dụng khoảng thời gian không quá bận rộn này để làm những điều nhỏ bé yêu thích. Hẹn gặp những người bạn ở 
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một không gian “xì tin”, 
tham gia các hoạt động 
của câu lạc bộ tiếng Anh, chơi 
một môn thể thao, thay đổi phong cách 
ăn mặc và đầu tóc, hay đi “phượt” một chuyến… 
Tất cả những việc này đôi khi sẽ chiếm của bạn một chút 
thời gian hoặc đòi hỏi sự kiên trì, nhưng chúng thực sự rất thú vị mà 
nếu làm được, bạn sẽ nhận được nhiều giá trị hơn là những gì bạn phải bỏ ra. 

CÓ NHỮNG KẾ HOẠCH CỦA RIÊNG MÌNH
Warren Buffet từng có lời khuyên “Đừng bao giờ phụ thuộc vào một nguồn thu 
nhập duy nhất. Hãy đầu tư để tạo ra nguồn thứ hai”.  Vì vậy bạn nên có kế hoạch 
cho những công việc “chân ngoài” và thậm chí tìm cả những phương án dự 
phòng cho mình. Và kể cả điều gì có xảy ra giống như bạn đã lường trước thì điều 
quan trọng là bạn đã sẵn sàng tinh thần để đối mặt. Hãy luôn nhớ rằng: cuộc sống 
vốn rất công bằng. Nếu bạn đã cố gắng hết sức một cách tích cực nhất thì bạn sẽ 
luôn xứng đáng với những điều tốt đẹp và cơ hội luôn nằm trong tầm tay của bạn. 
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Dành tặng các thủ lĩnh thanh niên 
OceanBank!

NẾU AI CHƯA CẢM NHẬN ĐƯỢC 
TUỔI TRẺ…
…Hãy lắng nghe nhịp sống sôi động 
đang căng tràn từng ngày từng giờ 
ở nơi đây. Ai đó đã nói rằng: “Không 
sợ không thành công, chỉ sợ không 
có ước mơ”. Và ước mơ của  chúng 
tôi- hơn 2.000 đoàn viên trên toàn hệ 
thống OceanBank thật đơn giản: “Làm 
hết sức- chơi hết mình- thắp sáng hoài 
bão cho công việc mơ ước, cho một 
tập thể mình đang gắn bó”. 

Bạn cho rằng tất cả chỉ là lý thuyết? 
Hãy nhìn xem! Đó là những con số 
hoàn thành chỉ tiêu ấn tượng. Là các 
hoạt động kinh doanh sôi nổi. Là 
đội ngũ nhân viên trẻ, năng động và 
chuyên nghiệp dễ dàng thấy ở mọi 
chi nhánh, phòng giao dịch. Và không 
thể không kể tới những hoạt động an 
sinh xã hội, văn hoá - thể thao, chăm 
sóc thiếu nhi hiện trong năm 2014: 
quyên góp ủng hộ trẻ em vùng cao 
nhân dịp Tết Nguyên Đán; tặng sách 
vở, vật phẩm cho trẻ em tại làng trẻ 
Birla; quyên góp ủng hộ cho trẻ em 
mắc bệnh hiểm nghèo tại Bệnh viện 
Nhi Thụy Điển; tích cực triển khai ủng 
hộ các đoàn viên trong chi đoàn, Đoàn 
OceanBank khi gia đình khó khăn, gặp 
tai nạn…

Có rất nhiều cái “Nhất” đã thuộc về tuổi 
trẻ OceanBank: Chi đoàn Hỗ trợ Kinh 

doanh là chi đoàn có số lượng đoàn 
viên tham gia hiến máu lớn nhất, Chi 
đoàn Khách sạn Phương Đông là chi 
đoàn có thành tích tốt nhất và gắn kết 
chặt chẽ nhất với hoạt động thanh 
niên tại tỉnh Nghệ An; Chi đoàn Quảng 
Ngãi là chi đoàn thực hiện công tác 
ngoại giao và hỗ trợ hoạt động đối 
ngoại với đối tác tốt nhất; Chi đoàn 
Thăng Long có nhiều hạt nhân văn 
nghệ xuất sắc nhất; Chi đoàn Vũng Tàu 
là chi đoàn có tổ chức chặt chẽ và hiệu 
quả nhất…

NẾU CHO RẰNG TUỔI TRẺ LÀ QUÁ 
SỚM ĐỂ CHẠM TỚI THÀNH CÔNG…
…Hãy nhìn vào con số: Năm 2015, 
Đoàn OceanBank đã có 1 cá nhân đạt 
bằng khen Trung ương Đoàn, 2 tập thể 
và 3 cá nhân nhận bằng khen Đoàn 
Khối Doanh nghiệp Trung ương, 22 cá 
nhân và 11 tập thể nhận bằng khen 
Đoàn Tập đoàn Dầu khí Việt Nam vì đã 
có thành tích tốt trong Công tác đoàn 
và Phong trào thanh niên. 

Và hãy nhìn xem: chúng tôi đã làm 
được gì? Một nữ bí thư xinh xắn 
Nguyễn Thị Ngọc Diệu của Chi đoàn Cà 
Mau- là “cơ trưởng” của phi đội Khách 
hàng cá nhân Chi nhánh Cà Mau, đồng 
thời là một thủ lĩnh vô cùng năng 
động, sáng tạo, có nhiều sáng kiến 
trong công tác đoàn để đưa phong 
trào gắn liền với thực tiễn chuyên 
môn. Một Phạm Đỗ Hồng Lê- bí thư 
chi đoàn Hỗ trợ Kinh doanh điềm đạm, 
trách nhiệm- người có vô vàn sáng 

kiến trong các công tác thiện nguyện, 
giúp Chi đoàn Hỗ trợ Kinh doanh dẫn 
đầu trong phong trào tình nguyện và 
an sinh xã hội 2014. Có cả Nguyễn Thị 
Thùy Linh (KHL&ĐTCL), Bùi Xuân Bách 
(KHCN), Trần Nguyên Ninh (CN Thăng 
Long), Võ Lê Huyên (CN Thăng Long)… 
lànhững cái tên vô cùng quen thuộc 
với các đơn vị bạn bởi năng khiếu văn 
nghệ đặc biệt và tinh thần cởi mở, 
đầy nhiệt huyết. Nguyễn Duy Giáp 
(CNHN), Nguyễn Văn Thạo (CĐ Hỗ trợ 
Kinh doanh) là những cái tên đầy triển 
vọng trong lĩnh vực thể thao… Chúng 
tôi không nói rằng “không thể”, bởi với 
tuổi trẻ: mọi đam mê đều đồng nghĩa 
với “có thể”. 

NẾU CHO RẰNG TUỔI TRẺ CHO ĐI 
LÀ VÔ NGHĨA…
…Thì hãy nhìn vào ánh mắt và niềm 
tin của những người xung quanh tôi. 
Tôi đã nhìn thấy ánh mắt tin tưởng 
của lãnh đạo và đồng nghiệp khi tôi 
thực hiện những công việc chuyên 
môn cần nỗ lực, kiên trì và đột phá. 
Tôi đã nhìn thấy những ánh mắt lấp 
lánh niềm vui của những em thơ khi 
đón nhận những cuốn sách, chiếc 
bánh, tấm áo mùa đông giữa rừng áo 
xanh tình nguyện. Nhìn thấy trong 
bạn bè tôi chính hình ảnh tôi- hình 
ảnh chung của một tuổi trẻ sẵn sàng 
cho đi, không sống hoài sống phí! Như 
một cơn gió mát lành trong sớm mai 
tinh khiết, tôi tin rằng những ước mơ 
tôi trao đi- những niềm tin tôi gửi gắm 
trong mỗi ý thức, hành động của mình 

Khánh Chi

MÙA
ĐI CÙNG NĂM THÁNG
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đã ùa vào tâm hồn những người quanh tôi thứ không khí tươi 
mát nhất, trong lành nhất của tuổi trẻ.

NẾU CHO RẰNG TUỔI TRẺ KHÔNG ĐI MÃI CÙNG THỜI 
GIAN…
…Thì xin đừng hoài nghi về tuổi trẻ, bởi mỗi giây bạn ngờ vực 
về năng lực và hoài bão của mình, nghĩa là bạn đã phí hoài tới 
10 năm tuổi trẻ. Chính bởi những năm tháng trẻ trung ở mái 
tóc xanh hay bàn tay vững chắc của chàng thanh niên, ở đôi má 
hồng và bờ mi đen mượt của những thiếu nữ không ở lại mãi, thì 
hãy tạo ra một thứ nhựa sống thanh xuân chảy suốt cuộc đời. Sự 
trẻ trung không chỉ ở tuổi tác, mà còn là những ý chí, lý tưởng và 
khát vọng mãi tươi xanh. 

Thời gian chẳng đợi chờ ai, cũng chẳng nhân nhượng ai để ban 
cho một đặc ân hi hữu. Thì thôi, hãy để cho thanh xuân lưu lại 
trong tâm hồn mình bằng những chuỗi ngày hết mình với cuộc 
sống, trở thành mùa tuổi trẻ- Mùa đi cùng năm tháng.

Chi đoàn hỗ trợ kinh doanh nhận bằng khen khối doanh nghiệp trung ương

Chi đoàn Vũng Tàu tham gia văn nghệ kỉ niệm 5 năm thành lập OceanBank Vũng TàuĐoàn OceanBank nhận giải nhất cuộc thi tìm hiểu lịch sử dầu khí

Dâng hương tưởng nhớ Hồ Chủ Tịch Tham gia tình nguyện tại miền Trung

Đoàn OceanBank tham gia hội thao ngành dầu khí Teambuilding tại chi nhánh Nha TrangĐoàn OceanBank tích cực tham gia các Hội diễn văn hóa văn nghệ
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KHÁM PHÁ
Trong thời đại nhà nhà kinh doanh, người người kinh doanh, tôi cũng có chút tản mạn về câu chuyện kinh doanh… Nhưng 
cái hay ở đây là câu chuyện của chính chúng ta- dân văn phòng chính hiệu. Khó khăn có, thành công có, nước mắt có, nụ 
cười cũng có… Suy cho tới cùng, dù bằng phương pháp nào thì chúng ta đã đáp trả lại cho cuộc sống một thông điệp đầy 
tích cực: “Đời không thay đổi khi chúng ta thôi đẩy- Muốn đổi thay chúng ta phải đẩy thôi!” 

MUÔN KIỂU KINH DOANH
 Cuối năm, mật độ các dự án công ty thầu được giảm đáng kể, kéo theo hệ lụy là khối lượng công việc giảm, nhân viên văn 
phòng hằng ngày làm chưa hết nửa thời gian đã hoàn thành công việc được giao. Tranh thủ dịp hiếm có, chị Huệ quyết tâm 
đổi vận “lương thưởng” tết bằng cách kinh doanh thêm. Cả tuần nay vẫn đến văn phòng của Prudential Việt Nam để học lấy 
chứng chỉ hành nghề bán bảo hiểm. Chị cho biết, nếu mỗi hợp đồng nhân thọ ký kết thành công, chị sẽ được hưởng mức 
hoa hồng 20 – 30% giá trị hợp đồng, chưa kể các chính sách cộng thưởng và tặng chuyến du lịch nước ngoài của công ty. 
  
Những “công chức” tay ngang thích buôn bán thường có lợi thế khá lớn về nguồn khách hàng “tại chỗ” vô cùng dồi dào. 
Nắm được điểm mạnh này, chị Hà đã nhanh tay đưa đường link shop quần áo online của mình trên Enbac.com lên Facebook 
cơ quan, cá nhân và lập thêm một page buôn bán rầm rộ nhằm kêu gọi các đồng nghiệp ủng hộ. Thời gian đầu hàng bán 
khá chậm do khách hàng chưa tin tưởng, vì vậy, chị Hà cùng cô bạn đã đầu tư máy ảnh xịn, thuê mẫu chụp ảnh để cho ra 
đời những shot hình “lung linh nhất”, đồng thời tích cực online, quảng cáo trên các diễn đàn và tư vấn chu đáo cho khách 
hàng… Sau một năm kinh doanh, việc buôn bán của chị H ngày càng khấm khá với mức thu nhập rất ổn định.
 
Chị Châu cũng là một tay buôn bán online nhiều kinh nghiệm. Nhờ nguồn hàng xách tay như mỹ phẩm, quần áo, smart-
phone từ cô bạn làm tiếp viên hàng không, chị Châu có nguồn thu nhập khá cao khi bán các mặt hàng xách tay cao cấp 
trên. Chị cho biết, những mặt hàng secondhand có mác từ nước ngoài bán cũng rất được giá. Ngoài ra có thể dễ thấy có rất 
nhiều nghề tay trái được dân văn phòng ưa chuộng như: dịch thuật, nhập liệu, gia sư, nghề thủ công… Đây đều là những 
công việc có thể tận dụng được quỹ thời gian ngoài giờ hành chính, phù hợp với đặc thù “lì lợm với máy tính và văn phòng” 
của dân công sở, và giúp anh chị em bớt gánh nặng lo âu hơn về thu nhập cuộc sống. 

SIÊU RỦI RO HAY SIÊU LỢI NHUẬN? 
Vốn là chuyên viên kinh doanh tín dụng khách hàng cá nhân nên anh Tùng thường xuyên phải vi vu trên mọi nẻo đường. 
Anh nhận thêm việc ship hàng cho một cửa hàng mỹ phẩm, mỗi chuyến bỏ túi thêm từ 20.000đ -50.000đ. 

Có rất nhiều mối nhận đặt hàng hộ từ HongKong, Singapore, Trung Quốc, Pháp, Mỹ, trong đó người kinh doanh gần như 
không phải bỏ vốn do yêu cầu khách hàng chuyển tiền thanh toán trước mà lãi tới 100.000đ - 200.000đ/order. Tính sơ sơ, 
đợt sale hàng Châu Âu vừa rồi, chị Lê cũng tăng thêm thu nhập tới gần 20 triệu đồng. 

Nhưng may thường đi liền với rủi. Có trăm nghìn “mưu hay kế hiểm” về việc làm tay trái cho dân công sở, nhưng sự thật chỉ 
có người trong cuộc mới hay có những rủi ro thế nào. Lợi nhuận thì có, nhưng khó khăn chẳng phải là ít. Hòa theo trào lưu 
buôn bán đồ xách tay online, nhưng chị  Khánh lại không có cái duyên “buôn may bán đắt” như vậy. Chị  Khánh chọn cách 
kinh doanh sữa hộp xách tay đã bị “lỗ chỏng chơ” với mấy chục hộp sữa nhờ bạn mua hộ bên Nhật, nhưng không đúng 
thời điểm do vụ bê bối sữa nhiễm phóng xạ tại Nhật Bản. Cũng tương tự như vậy, hai cô gái Phương và Chi cũng không gặp 

NGHỀ TAY TRÁI CỦA
DÂN VĂN PHÒNG

Khuê Vân
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may mắn khi buôn bán dòng thời trang công sở online. Không ai “cãi” được hai cô nàng về gout thời trang thanh lịch, duyên 
dáng đúng chất văn phòng hiện đại, nhưng giá thành quá cao trong thời kì ai nấy đều phải cắt giảm chi tiêu khiến mặt hàng 
này không đủ sức cạnh tranh với bạt ngàn các mẫu mã hàng Quảng Châu với giá rẻ. 

Hầu hết những thất bại kinh doanh đối với dân công sở đều đến từ việc thiếu kinh nghiệm kinh doanh và phán đoán thị 
trường. Vội vàng bỏ vốn lớn, không tính toán chi phí khoa học, không có lộ trình cụ thể, thậm chí là “cả thèm chóng chán”- 
vội kinh doanh theo cảm hứng nhưng không kiên trì… đều là những nguyên nhân khiến bạn biến việc tay trái của mình từ 
“siêu lợi nhuận” thành “siêu rủi ro”

KINH DOANH… NHƯ ĐI ĐÁNH “DU KÍCH”
Khó có ai kinh doanh nghề tay trái mà lại không thi thoảng lấn vào thời gian việc công. Nhẹ sẽ là những cú điện thoại trả lời 
khách hàng, thời gian check mail, trả lời comment trên Facebook… Nặng sẽ là những chuyến ra ngoài ship hàng, hay mang 
việc tới cơ quan hoàn thành nốt. Những đồng nghiệp của bạn sẽ có level cảm thông và chịu đựng tới đâu?

Chủ một shop bán giầy trẻ em online- chị Trang cho biết: “Thực ra buôn bán thế này cũng không lấn vào thời gian chuyên 
môn, mình chỉ tranh thủ giờ nghỉ trưa và chiều tối đi ship hàng. Mấy chị em trong phòng thì ủng hộ lắm. Sếp không phản 
đối, nhưng không hẳn là ủng hộ, vì lãnh đạo mấy ai thích nhân viên buôn bán khi đang làm việc tại công ty đâu. Mình cũng 
thẳng thắn trình bày do hoàn cảnh, và cố gắng đảm bảo công việc như thường, nhân tiện tặng luôn cu con nhà sếp một 
đôi giầy nỉ rất phong cách nhân dịp sinh nhật 2 tuổi. Ai dè sau này vợ sếp thành khách hàng ruột của mình luôn, và đương 
nhiên sếp thành ‘shipper’ cao cấp”

Khi được hỏi, anh Hoàng- trưởng phòng marketing của một công ty truyền thông chia sẻ rằng: “Mình rất tạo điều kiện cho 
các bạn gia tăng thu nhập, nhưng bản thân các bạn cũng cần để ý tới môi trường và mọi người xung quanh. Nhiều khi 
khách đến phòng, nhìn thấy trên bàn của một bạn toàn cá bống sông Trà đóng hộp, mắm tép chưng thịt đóng hộp… thì 
đương nhiên họ sẽ mất thiện cảm. Làm thêm là nghề tay trái, còn tay phải các bạn vẫn chỉn chu, khi đó mới mong mọi 
người thông cảm được”.

THAY CHO LỜI KẾT
Câu chuyện về nghề tay trái của dân công sở chỉ là một câu chuyện nhỏ trong cuốn tiểu thuyết lớn về cuộc sống, nhưng lại 
có sức nóng với chính chúng ta. Kinh doanh để tăng thêm thu nhập, thêm các mối quan hệ, thêm kinh nghiệm… hay cứ 
“nước chảy đến đâu, bắc cầu đến đó” là lựa chọn của mỗi người. Nhưng dù lựa chọn ra sao, OceanTimes cũng luôn chúc các 
bạn chắc tay trái- vững tay phải và luôn thành công trong cuộc sống.

1. Buôn bán online 
2. Kinh doanh bảo hiểm
3. Ẩm thực (nấu ăn, làm bánh) 
4. Thủ công 
5. Dịch thuật, viết bài 
6. Cộng tác bài PR cho các báo 
7. Cộng tác Marketing online (Xem quảng cáo online 
thuê, nhập liệu, làm khảo sát…)
8. Gia sư
9. Ship hàng 
10. Chứng khoán, môi giới nhà đất

1. Chọn lựa mặt hàng phù hợp 
2. Chọn lựa hình thức kinh hoanh phù hợp
3. Đảm bảo nguồn vốn kinh doanh
4. Phân bố thời gian khoa học giữa công 
việc chuyên môn và công việc làm thêm
5. Phương thức quảng cáo hiệu quả (face-
book, email, sponsor, word of mouth…)

Top 10 công việc 
làm thêm được 
rating cao nhất

5 điều cần 
lưu ý khi kinh 
doanh tay  trái
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của người lớn
TẾT

Hoài

Trẻ con lúc nào cũng thích Tết. Nếu xưa, Tết là dịp để con trẻ 
được ăn no, có một manh áo lành để diện. Thì nay, Tết là dịp 
để chúng có thể tha hồ nô đùa, được ăn bánh kẹo và quên đi 
bài vở trường lớp. Chỉ  khi đã trưởng thành, những nỗi lo toan 
chồng chất thì người ta mới tạm xa dần niềm vui ngày Tết.
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Tôi còn nhớ ngày nhỏ, mỗi khi gần đến 
Tết thì không chỉ tôi mà lũ trẻ trong xóm 
đều rất háo hức. Chúng khoe nhau đủ 
thứ chuyện trên trần đời: “Nhà tao năm 
nay sẽ luộc nồi bánh chưng to nhất xóm”, 
“Còn nhà tao sẽ mua 1 cây quất, cấm đứa 
nào được vặt trộm đấy.”… Và cứ thế, câu 
chuyện của chúng tôi trở nên rộn ràng 
như những dải pháo nổ đì đùng ngày Tết. 
Tết của người lớn với chúng tôi chỉ đơn 
giản như vậy. 

Ngày ấy, mọi thứ không ngập tràn và dễ 
tìm như bây giờ. Bánh kẹo cũng không 
phong phú, đa dạng mà chỉ có vài viên 
trứng chim đường, một ít mứt và bánh 
quy Hải Hà. Ấy thế là cái Tết đã to lắm 
rồi. Những ngày ấy, một con bé như tôi 
chẳng phải lo nghĩ gì, chỉ quanh quẩn 
bên chân mẹ, sai gì làm nấy. Niềm vui khi 
ấy cũng dễ dàng lắm. Tết của người lớn 
thật ra cũng chẳng có gì kinh khủng.

Lớn lên một chút, tôi cũng vẫn chỉ là một 
đứa lớn xác cho mẹ sai vặt. Bao nhiêu lo 
toan vẫn chất lên vai bố và mẹ. Thấy mẹ 
mua nhiều bánh kẹo  để chia cho họ 
hàng, tôi cũng chỉ biết thắc mắc “sao mẹ 
phải mua nhiều như vậy, các bác cũng tự 
mua được mà”. Với tôi khi ấy, Tết của người 
lớn thật là phức tạp.  

Rồi tôi cũng rời ghế giảng đường, đi làm 
và có thể đóng góp vào Tết cuả gia đình. 
Tôi thấy mình tài giỏi và đáng tự hào làm 
sao. Còn chưa kể đến tôi phải từ biệt 
khoản lì xì ít ỏi của mình, thay vào đó là trở 
thành “người lớn mẫu mực và hào phóng” 
phát những bao lì xì đỏ rực cho lũ trẻ con. 
Tết của người lớn vẫn còn vui lắm.

Mọi sự chỉ bắt đầu khi tôi có gia đình và 
làm mẹ trẻ con. Có một gia đình nhỏ và 
một bạn bé biến tôi thành người phụ nữ 
bỉm sữa, suốt ngày chỉ quẩn quanh bữa 
ăn và giấc ngủ của con. Những vui chơi 
của tuổi trẻ bị gác lại vô thời hạn. Tôi trở 
thành người lớn từ lúc nào không biết.

Những câu chuyện về Tết của tôi cũng 
thay đổi. Vẫn ríu ran với lũ bạn, nhưng 
chủ đề đã khác. “Tết này tao phải về nhà 
chồng hết cả mấy ngày, khỏi đi chơi”, “Mới 
sắm được có vài thứ lặt vặt đã thoáng tiền 
triệu rồi, Tết nhất tốn kém quá”… Không 
biết lũ trẻ bây giờ chúng có nói những 
câu chuyện mà ngày xưa tôi nói không. 
Nhưng tôi thấy, Tết của người lớn sao mà 
tẻ nhạt.

Hết những câu chuyện với bạn bè, tôi 
quay trở về với thực tế, với những tất bật 
chuẩn bị cho ngày Tết. Một danh sách 
dài những thứ phải sắm sửa. Nào măng 
khô, mộc nhĩ, nấm hương, bánh kẹo cùng 
tỉ thứ không tên khác nữa. Mà đâu phải 
chỉ mua sắm cho gia đình nhỏ của tôi. Hai 
vợ chồng cũng không thể bỏ qua được 
“nghĩa vụ và quyền lợi” ấy của mình với hai 
bên nội ngoại. Tôi thầm nể phục mẹ ngày 
xưa có thể một tay lo hết chừng ấy thứ.  
Tết của người lớn thật bộn bề.

“Lại sắp Tết rồi đấy!” là câu nói được mọi 
người nhắc đến nhiều nhất trong những 
ngày tháng Chạp. Thời gian trôi nhanh 
lắm, từ Tết này đến Tết kia chỉ trong cái 
chớp mắt, và ai cũng sẽ phải đến với cái 
“Tết của người lớn” theo cách này hay 
cách khác. Cái nhìn của mỗi người với Tết 
cũng khác nhau và càng khác với con trẻ. 
Vậy đấy, Tết vẫn có nguyên ý nghĩa của nó, 
chỉ có thời gian và những nỗi lo thường 
nhật mới làm cho Tết của người lớn trở 
nên tẻ nhạt và bộn bề mà thôi.
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dành cho người giữ lửa bếp
Tết đảm

Tết nhất là dịp để cho cả gia đình quây quần bên nhau, là dịp những người con sau 1 năm xa nhà trở về 
với gia đình. Chính vì vậy mà những người phụ nữ trong gia đình càng muốn chuẩn bị thật chu đáo cho 
một cái Tết đầm ấm và trọn vẹn. Bên cạnh đó, Tết của người Việt luôn có những phong tục đặc biệt để 
sẵn sàng chào đón một năm mới với nhiều tài lộc và may mắn cho tất cả mọi người trong nhà. Và để được 
điều ấy, người giữ lửa bếp trong gia đình luôn phải nắm được những điều quan trọng sau:

Gà cúng theo quan niệm của người Việt trong mâm cúng giao thừa và ngày Tết

Chú gà trong quan niệm của người Việt là biểu tượng của nhân, tín, lễ, nghĩa, trung vì 
vậy gà được chọn để bày trên mâm cũng Tất niên cũng rất được coi trọng và lưu ý. Gà 
được chọn để cúng lễ nhất thiết phải là gà trống tơ khỏe mạnh, mào lớn màu cờ, mình 
gà vàng đầy đặn, chân vàng, chưa đạp mái.

Gà trống hoa mơ (chân cao, màu vàng hoặc trắng), rồi tới gà trống tía, trống đen, trống 
lông tạp, gà ri (màu mận, vàng sẫm, mào cờ 5 khía, chân nhỏ, chưa nhú cựa, da và chân 
màu vàng) cũng rất được chuộng để cúng tế.

Muốn gà cúng ngon, đẹp làm gà xong cần rửa sạch tiết để nước không bị đục. Cho gà 
vào nồi, đổ nước lạnh ngập thân gà (không cho gà vào nước nóng vì da gà bị nóng đột 
ngột sẽ co lại, dễ bị rách), đun lửa tới sôi lăn tăn (không sôi sùng sục) thì hớt bỏ bọt và 
cứ để thế khoảng 7- 8 phút. Nướng 1 củ gừng, 1 củ hành, đập giập bỏ vào nồi nước 
luộc gà rồi luộc tiếp (5 phút nếu là gà non để cúng Giao thừa, 10 phút với gà luộc để 
ăn). Tắt bếp, đậy vung, ngâm gà trong nước thêm 5 phút. Muốn da gà giòn khi vớt ra 
thả ngay vào nước thật lạnh. Sau đó tháo dây buộc gà, bày ra đĩa, mỏ gà cài bông hoa 
hồng đỏ rực (hoặc hoa tỉa từ củ hành lá xanh cũng đẹp mắt), tiết, lòng gà nhét lại vào 
bụng gà.

Mai Trang
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Cách chọn hoa quả bày mâm ngũ quả

Mâm ngũ quả, nghĩa là mâm bày 5 loại quả, tương ứng với 5 màu theo ngũ hành. Theo 
quan niệm của người phương Đông, các màu quả cần có là: đen, đỏ, xanh, trắng, vàng, 
lần lượt tượng trưng cho Kim, Mộc, Thủy, Hỏa, Thổ.

Thông thường, mâm ngũ quả không thể thiếu nải chuối, và nhất định là chuối còn 
xanh. Màu xanh của chuối được coi là Hành Mộc. Nải chuối có các quả bao lên như bàn 
tay, có ý che chở, sự sung túc, đùm bọc và gắn kết. Thực tế là trên mâm ngũ quả, nải 
chuối cũng bao bọc, nâng đỡ các loại quả khác. Giữa nải chuối thường là quả bưởi màu 
vàng (ứng với Hành Thổ), ý nghĩa là cầu phúc lộc (nhiều người cũng dùng quả phật 
thủ hay quả lựu chín vàng). Trên mâm, Hành Hỏa là các loại quả có màu đỏ (thường là 
dưa hấu) và Hành Kim là những loại quả có màu trắng sáng quả đào, quả roi ở miền 
Bắc; Hành Thủy được tượng trưng bằng quả có màu đen, sẫm như mận, hồng xiêm…

Trong khi đó, ở miền Nam mâm ngũ quả thường được bày 5 loại quả chính là mãng 
cầu, dừa, đu đủ, xoài, sung theo mong ước năm mới đuợc “Cầu vừa đủ xài sung”. 

Miền Bắc: Mâm cỗ tết cổ truyền thường tính theo 
bát, đĩa: 4 bát, 4 đĩa, cỗ lớn thì 6 bát, 6 đĩa hoặc 8 
bát, 8 đĩa…

Bát gồm: Bát móng giò hầm măng lưỡi lợn, bát 
bóng nấu thập cẩm, bát miến nấu lòng gà, bát 
mọc. Đĩa gồm đĩa xôi/bánh chưng, đĩa thịt gà luộc, 
đĩa thịt đông, đĩa giò lụa, đĩa giò xào, thêm đĩa nộm 
và đĩa dưa hành muối. Thịt gà dùng trong ngày 
năm mới phải là thịt gà trống thiến được làm sẵn 
từ chiều 30 hoặc gà cúng tất niên.

Miền Trung: Mâm cỗ có cả bánh chưng, bánh tét 
và có nhiều món ăn được chế biến gồm đủ các 
thành phần để có bữa cỗ “hào soạn” gồm: đĩa dưa 
món, đĩa giò lụa Huế, đĩa thịt đông, đĩa gà bóp rau 
răm, đĩa chả Huế, đĩa thịt heo luộc, giá chua, bát 
ninh măng khô, bát miến Huế, đĩa cá chiên, hay 
đĩa ram…

Ở nhiều nơi, người ta còn làm cả các món: Cuốn 
diếp gỏi ngó sen, gỏi bao tử, bánh răng bừa hay 
các món đặc biệt xà lách gân bò, chả tôm, nem 
lụi… để dâng lên tổ tiên ngày tết.

Miền Nam: Cỗ tết thường có nhiều đồ nguội do 
thời tiết nắng nóng. Cỗ có bánh tét kèm với đĩa củ 
cải ngâm nước mắm; canh măng nấu (dùng măng 
tươi thay cho măng khô), thêm bát canh khổ qua 
nhồi thịt, thịt kho tàu (thịt heo, trứng với nước dừa); 
đĩa thịt heo luộc, đĩa gỏi tôm thịt, đĩa nem, đĩa chả 
giò, đĩa dưa giá, củ kiệu.

Mâm cơm cúng tất niên 3 miền

Theo phong tục Tết Nguyên Đán của người Việt Nam, mâm cơm đầu năm đầy đủ phải có bốn bát:bát ninh, bát măng hầm giò lợn, 
bát mọc, bát miến và bốn đĩa:thịt gà (thịt lợn), giò (chả), nem thính (có thể thay bằng đĩa xào), dưa muối. Kế bên đó là một đĩa xôi 
(hoặc bánh chưng) và chén nước chấm, tổng cộng là mười món. Tượng trương cho số mười của sự tròn đầy, viên mãn.

GOÙC TEÁT



22

Cố Niên

 sứ giả thời gian

Chào Năm Mới, 
Tôi đã đi qua trọn vẹn một chu kì của trời đất. Giờ 
đây, khi những vòng kim khép lại, tôi muốn gửi 
gắm những điều tôi hằng tâm niệm cho anh-  
người mới - Năm 2015

Gửi anh
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Anh biết đấy! Làm nhiệm vụ của một sứ 
giả thời gian không dễ dàng chút nào. 
Anh sẽ phải đi qua 365 của những nỗi 
buồn, niềm vui, tiếng cười, nước mắt. 
Có những tháng ngày vô tình chìm đắm 
trong những đam mê bị lãng quên, cũng 
có những yêu thương mịt mù không lối 
thoát. Nhưng tin chắc rằng anh sẽ thấy 
mãn nguyện khi vô tình bắt gặp một cố 
nhân trên nẻo đường cũ, một nụ cười 
vỡ òa thành công, những góc nhìn triển 
vọng, những trưởng thành đầy bỡ ngỡ 
mà đầy nội lực. Người bạn mới ạ, không 
có gì HỒI HỘP VÀ HÁO HỨC hơn khi anh 
là sự nối tiếp một cung đường mới- là 
quãng thời gian mà bất cứ ai cũng có 
quyền CHỜ ĐỢI, HI VỌNG VÀ ƯỚC MƠ. 

Tôi muốn gửi lời xin lỗi anh- người bạn 
mới, bởi đâu đó tôi chưa hoàn thiện sứ 
mạng của mình, nên chặng đường đã 
qua vẫn còn vương những mảng màu 
khá ảm đạm. Và chắc chắn anh sẽ không 
muốn sự kì diệu của anh bị nhiễu sắc bởi 
những buồn vương năm cũ, phải không? 
Những buồn đau dai dẳng, ám ảnh đến 
từ quá khứ nên là thứ được loại bỏ đầu 
tiên trong hành trình đón chờ Năm Mới. 
Năm Mới đến, không ai muốn rước thêm 
những phiền muộn vào mình. Bằng cách 
nào đó, trong những khoảng khắc đầu 
tiên của cung đường mới này, anh hãy 
giúp mọi người hiểu những sai lầm phạm 
phải, những thương tổn gây ra cho nhau 

để chân thành nhìn lại và nhủ lòng khắc 
phục chúng trong một năm mới đến. 

Bạn ạ, đi qua những tháng ngày này tôi 
mới hiểu rằng: con người ta rất dễ dàng 
mỉm cười với thành công, nhưng luôn 
chạy trốn sau những lần vấp ngã. Người 
đời vẫn nói thời gian sẽ chữa lành mọi vết 
thương. Tự chúng ta biết rằng thứ phép 
màu kì diệu đó không nằm ở chúng ta, 
mà chính là ở con người. Vết thương chỉ 
lành khi họ bình tâm suy nghĩ và bình an 
cảm xúc. Và điều duy nhất để đạt được 
điều đó chính là sự kiên nhẫn, chờ đợi, 
là thời gian. Hãy giúp họ hiểu hơn thông 
điệp của năm tháng, rằng tương lai để 
tiến lên, chứ ko phải dừng lại. Hãy khiến 
họ xem xét và cân nhắc cẩn thận một lần 
nữa những kế hoạch của mình, ươm cho 
mầm xanh một sự sống mới tràn trề vào 
một năm mới đến, thắp lửa nhiệt huyết 
cho những hố than đã tàn tro. Một năm 
mới, khởi đầu mới, họ có quyền tin vào 
những thành công, ngay cả khi dưới chân 
họ là tàn tích của thất bại và đổ vỡ.

Như chiếc lá vàng cuối cùng chao nhẹ 
trong chiều thu muộn, rồi anh cũng sẽ 
cảm nhận được thế nào là yêu thương 
bịt bùng không lỗi thoát. Có những ngày 
tháng tôi trao đi được nhận lại bằng 
những thổn thức đẫm đầy nước mắt. Là 
khi tình cảm trao đi không được nhận lại. 
Là khi bị phản bội sau nhiều ngày nắm 

chặt tay nhau. Anh không thể dạy họ 
hiểu, hay giúp họ hiểu, mà năm mới ạ, 
anh chỉ có thể nắm chặt bàn tay họ, đừng 
để họ lạc lối trong sự thất vọng. Bởi tình 
yêu là một sức mạnh đáng ngưỡng mộ, 
nhưng chỉ khi nó là bản hòa thanh của 
tình yêu đôi lứa, tình yêu gia đình, bạn bè 
và tình yêu cuộc sống. 

Nếu anh làm được những điều đó, rất 
nhanh thôi, cung đường anh xây đắp sẽ 
ngập tràn thành công và may mắn. Hứa 
với tôi rằng hãy ghi nhớ những khoảnh 
khắc ấy, không phải để con người ta ngủ 
vùi trong chiến thắng, mà để củng cố hơn 
niềm tin và ý nghĩa cuộc sống. Một chiến 
thắng sẽ nở ra vạn ngàn chiến thắng, nếu 
niềm tin  và sức mạnh được nuôi dưỡng 
từ  ý chí và quyết tâm. 

365 ngày là 365 bước đi, sẽ đến lúc anh là 
tôi của hiện tại. Cái mà tôi hi vọng anh để 
lại, cũng như tôi bây giờ, đó là những nụ 
cười mãn nguyện tạm biệt một năm cũ, 
cho dù đó là một năm có cả hối hận và sai 
lầm. Khi tôi viết những dòng này, bên tôi 
vẫn thì thầm những lời cảm ơn của con 
người gửi cho tôi- Năm Cũ. Và tôi biết đó 
là món quà quý giá nhất với những sứ giả 
thời gian như chúng ta- những bài học 
cuộc sống. 

Cuối cùng, người bạn mới- Năm 2015- 
hãy vững vàng lên nhé!

GOÙC TEÁT
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EMV
?

EMV là gì?

EMV là chuẩn thẻ thanh toán thông minh do 3 liên minh 
thẻ lớn nhất thế giới là Europay, Master Card và Visa đưa ra. 
Các liên minh này đã khuyến cáo các nước về việc cần thiết 
phải chuyển đổi từ thẻ từ có tính bảo mật thấp sang thẻ 
chíp có tính năng bảo mật cao hơn rất nhiều. Khuyến cáo 
này được đưa ra từ năm 2004, sau những con số thiệt hại 
do gian lận thẻ ngày càng lớn. Sau mốc thời gian quy định, 
nếu ngân hàng (NH) nào còn sử dụng thẻ từ, có thể chịu 
phạt lên tới 50 ngàn USD một năm tính theo các vụ gian 
lận thẻ. Mức phạt này áp dụng cho cả NH phát hành thẻ và 
NH chấp nhận thẻ.

Thẻ EMV là loại thẻ có gắn chip điện tử. Bạn có thể dễ dàng 
nhận thấy đó là một con chip điện tử hình vuông nhỏ được 
gắn trên bề mặt thẻ. Đây chính là bộ phận sẽ chứa toàn bộ 
dữ liệu và thông tin cá nhân của chủ thẻ.

Tại sao nên chuyển đổi sang thẻ EMV?

Thẻ từ là thẻ áp dụng công nghệ bảo mật bằng từ tính. 
Các thông tin chỉ được mã hóa 1 lần trên dải băng từ và 
khi quẹt thẻ qua máy cà thẻ, thông tin được giải mã. Do 
vậy, bất cứ ai tiếp xúc với tấm thẻ này đều có khả năng tiếp 
cận với những thông tin cần thiết của chủ thẻ để tiến hành 

Hạnh Uy

Trên thế giới, việc chuyển đổi 
sang thẻ EMV đang là một xu thế 
tất yếu do những yêu cầu cấp 
bách từ nạn làm giả và gian lận 
thẻ. Bắt kịp với xu hướng này, mới 
đây OceanBank đã cho ra mắt thẻ 
tín dụng VISA theo chuẩn EMV. 
Vậy chuẩn EMV là gì và tại sao 
chiếc thẻ EMV lại được các nhà 
cung cấp dịch vụ tài chính tin cậy 
như vậy?
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thanh toán. Điều này khiến cho thẻ truyền thống trở thành 
mục tiêu của tội phạm ngân hàng trong hoạt động ăn cắp 
dữ liệu và làm giả thẻ để chiếm đoạt tiền mặt.

Khác với thẻ từ, thẻ chip áp dụng công nghệ gắn chip điện 
tử với bộ vi xử lý như một máy tính thu nhỏ đa chức năng và 
ứng dụng, có khả năng lưu trữ các thông tin quan trọng được 
mã hóa với độ bảo mật cao. Khi đưa thẻ chip vào các thiết bị 
thanh toán (POS/ATM), trước khi giao dịch được ngân hàng 
phát hành cấp phép, sẽ phải trải qua rất nhiều bước giải mã 
và xác thực. Mỗi giao dịch sử dụng thẻ EMV, chip điện tử sẽ 
tạo ra một mã giao dịch một lần và không thể tái sử dụng. 
Chính điều này khiến cho  giao dịch thẻ chip rất an toàn và 
bảo mật cho khách hàng.

Sử dụng thẻ EMV có phức tạp hơn thẻ truyền thống?

Thông thường, một quy trình giao dịch bằng thẻ Chip phải 
trải qua 7 bước. Sau khi đưa thẻ vào máy ATM/POS hoặc giao 
dịch tại website, dữ liệu thẻ sẽ được xử ý và gửi thông tin tới 
ngân hàng thanh toán. Ngân hàng thanh toán sau đó sẽ gửi 
thông tin của chủ thẻ tới tổ chức MasterCard rồi MasterCard 
gửi thông tin giao dịch tới ngân hàng phát hành để xin cấp 
phép giao dịch.

Tiếp đó, ngân hàng phát hành sẽ xác thực thẻ và kiểm tra thông 
tin rồi gửi thông tin cấp phép giao dịch về cho MasterCard. Lúc 
này MasterCard chuyển thông tin từ ngân hàng phát hành tới 
ngân hàng thanh toán và cuối cùng ngân hàng thanh toán 
chuyển thông tin cấp phép giao dịch tới thiết bị thanh toán 
để thực hiện trả lời cho chủ thẻ thực hiện giao dịch. Tuy nhiên, 
chủ thẻ chỉ cần sử dụng tới 2 thiết bị để tiến hành giao dịch: 
thẻ EMV và token/điện thoại (để nhận mã OTP). 

Trên thế giới thẻ EMV được sử dụng ra sao?

Thẻ EMV với công nghệ chip điện tử có thể lưu trữ nhiều 
thông tin và dữ liệu của chủ thẻ. Chính vì vậy, trên thế giới 
hiện nay, thẻ EMV được ứng dụng trong rất nhiều lĩnh vực 
như: chứng minh thư, thẻ học sinh/ sinh viên, dùng trả phí 
giao thông hay lưu trữ thông tin về y tế, bảo hiểm xã hội, 
thông tin cá nhân...

Với những tính năng và độ bảo mật cao, thẻ EMV được xem 
là lựa chọn tất yếu cho các nhà cung cấp dịch vụ tài chính 
trên thế giới. Trên thực tế, Mỹ, Trung Quốc và nhiều quốc gia 
khác đang đẩy mạnh quá trình chuyển đổi sang thẻ EMV. Khi 
quá trình này hoàn tất, thói quen sử dụng thẻ của người tiêu 
dùng được kỳ vọng là sẽ tiến một bước đáng kể.
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Nếu ai quan tâm tới y học hẳn đâu đó 
đã từng nghe tới cụm từ “Hiệu ứng 
Placebo”- một phương thức chữa bệnh 
dựa trên cốt lõi là trị liệu tâm lý. Nói một 
cách đơn giản đó là phương pháp mà 
các đơn thuốc không đóng vai trò chủ 
đạo, mà quan trọng là người bệnh tin 
tưởng họ chắc chắn sẽ khỏi bệnh, và 
chính sự lạc quan tinh thần sẽ dẫn tới 
phản ứng ức chế sự phát triển của bênh. 

Đó là câu chuyện của Y học, nhưng Hiệu 
ứng Placebo đã đặt ra một câu hỏi mang 
tính phổ quát cho cuộc sống: Có hay 
không việc niềm tin là phương thuốc kì 
diệu chữa lành mọi vết thương? 

PHƯƠNG THUỐC CỦA NIỀM TIN 

Trong một đợt thử nghiệm, các bác sĩ 
đưa cho bệnh nhân những viên thuốc 
đường, không có gì ngoài đường bỏ 
trong vỏ bao con nhộng và bảo rằng khi 
uống thuốc này, họ sẽ hết cảm sốt, nhức 
đầu. Thật ngạc nhiên các bệnh nhân 
tin theo lời bác sĩ và những viên thuốc 
đường trở nên hiệu nghiệm trong việc 
trị bệnh gần như ngang với với thuốc 
chữa bệnh thật. Nghiên cứu về hiệu ứng 
thuốc trấn an (hiệu ứng Placebo) này 
chứng tỏ rằng niềm tin của bạn đúng là 
có thể kích hoạt các hóa chất trong cơ 
thể bạn và giúp bạn khỏi bệnh.

Các nhà khoa học còn chứng minh rằng, 
niềm tin của bạn thậm chí có thể đánh 
bại những hiệu ứng hóa học trong cơ 
thể bạn. Trong một cuộc nghiên cứu, 100 

sinh viên y khoa được chia làm 2 nhóm. 
Người ta đưa cho nhóm đầu tiên các viên 
thuốc màu đỏ có dán nhãn “thuốc kích 
thích”. Thật  ra, đó là những viên thuốc 
màu đỏ có chứa chất barbiturate (một 
loại thuốc an thần). Ngược lại, nhóm thứ 
hai nhận được những viên thuốc màu 
xanh và được cho biết là thuốc an thần, 
đó là những viên thuốc kích thích khá 
mạnh. Kết quả nghiên cứu khiến người 
ta phải giật mình. Có 50% sinh viên uống 
thuốc màu đỏ và màu xanh có phản ứng 
cơ thể đúng với những gì họ nghĩ là tác 
dụng của viên thuốc vừa uống. Những 
sinh viên uống thuốc màu đỏ báo cáo 
là họ cảm thấy cực kỳ tỉnh táo và hưng 
phấn, mặc dù họ vừa uống thuốc an 
thần. Những sinh viên uống thuốc màu 
xanh lại cảm thấy uể oải, buồn ngủ mặc 
dù họ vừa uống thuốc kích thích.

Một phân nhánh mới trong ngành thần 
kinh tâm lý học được gọi là học thuyết 
của sự trông đợi đã khám phá ra rằng, 
mỗi suy nghĩ, niềm tin và mong ước của 
bạn có thể là nhân tố làm thay đổi tế 
bào, mô và cơ quan nội tạng của bạn, 
dẫn đến cơ thể bạn chống lại tác dụng 
thật sự của thuốc.

NIỀM TIN LÀ MỘT PHÉP LẠ

Có một trường hợp có thật gây chấn 
động, chứng minh rằng niềm tin về 
thuốc có thể ảnh hưởng đến hệ miễn 
dịch của con người (một cách tích cực 
và tiêu cực) như thế nào. Đó là câu 

chuyện về ông Wright, người bệnh ung 
thư bạch huyết di căn. Bệnh của ông 
nặng đến mức mọi biện pháp chữa trị 
thông thường đều tỏ ra vô hiệu nghiệm 
với những khối bằng trái cam hiện diện 
khắp cổ, háng, ngực, bụng. Trong giai 
đoạn ung thư cuối, ống dẫn ở ngực ông 
bị tắc và vì thế mà cứ cách ngày, khoảng 
1-2 lít chất lỏng phải được hút ra khỏi 
ngực ông. Ông còn thường xuyên phải 
thở bằng mặt nạ oxy.

Lúc ấy người ta đưa vào thử nghiệm 
một loại thuốc chống ung thư tên là 
Krebiozen. Ông Wright không đáp ứng 
đủ tiêu chuẩn xin thử nghiệm thuốc, 
bởi vì theo chẩn đoán, ông chỉ còn sống 
chưa đầy hai tuần, trong khi bệnh nhân 
thử nghiệm cần phải sống ít nhất từ 3-6 
tháng. Tuy nhiên ông Wright tin tưởng 
vào tác dụng chữa bệnh của loại thuốc 
này nên liên tục đề nghị các bác sĩ cho 
ông cơ hội được thử nghiệm. Cuối cùng, 
bác sĩ trị liệu cho ông, bác sĩ Philip West, 
quyết định “phá lệ” và cho ông dùng 
thuốc.

Theo luật, bệnh nhân thử nghiệm cần 
được tiêm thuốc 3 lần mỗi tuần và ông 
Wright đã được tiêm liều đầu tiên vào 
ngày thứ 6. Khi bác sĩ Philip quay lại vào 
ngày thứ 2, ông nghĩ là bệnh nhân của 
mình đang nằm trên giường như thường 
lệ. Không tin vào mắt mình, vị bác sĩ này 
nhìn thấy ông Wright đang đi qua, đi 
lại trong phòng bệnh và nói với những 
người xung quanh. Ngay lập tức, bác sĩ 

HIỆU ỨNG
PLACEBO- 
Phương thuốc kì diệu
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kiểm tra những bệnh nhân khác cùng 
thử nghiệm thuốc nhưng không thấy 
bất kì sự thay đổi nào, thậm chí một số 
bệnh nhân còn trở bệnh nặng hơn.

Thật kì lạ, chỉ có ông Wright là thể hiện 
những tiến triển rõ rệt. Kiểm tra kỹ hơn, 
bác sĩ Philip còn phát hiện ra rằng các 
khối u của ông đã teo nhỏ lại còn phân 
nửa chỉ trong vòng vài ngày. Bác sĩ tiếp 
tục cho ông dùng thuốc và sau 10 ngày, 
ông Wright được xuất viện, hít thở không 
khí bình thường như những người khác 
và hoàn toàn bình phục.

Trường hợp không thể tin được này xảy 
ra ngay trong giai đoạn đầu thử nghiệm 
thuốc Krebiozen. Tuy nhiên, trong vòng 
hai tháng, tất cả các bệnh viện đều báo 
cáo rằng các bệnh nhân thử nghiệm 
thuốc đều không có dấu hiệu bình phục, 
rằng thuốc đó có thể không mang lại 
hiệu quả trong chữa bệnh ung thư như 
người ta mong đợi. Khi ông Wright biết 
về kết quả thử nghiệm này, ông bắt đầu 
mất đi niềm tin sau hai tháng hoàn toàn 
như khỏe mạnh, ông lại rơi vào tình trạng 
ban đầu và trở nên cực kì khốn khổ. Bệnh 
ung thư của ông tái phát và phải nhập 
viện trở lại.

Lần này, các bác sĩ muốn tìm hiểu xem, 
liệu việc ông Wright khỏi bệnh một cách 
thần kì trước đó có phải là kết quả của 
“Hiệu ứng Placebo” hay không. Do đó, 
bác sĩ nói dối ông là thuốc Krebiozen 
đã được cải biến với công thức hóa học 

mạnh gấp đôi sẽ được chuyển về bệnh 
viện trong ngày mai. Ngay lập tức, khi 
nghe tin này ông Wright lấy lại sự lạc 
quan và niềm tin vào việc khỏi bệnh.

Ngày hôm sau, bác  sĩ tiêm thuốc với 
công thức mới “mạnh gấp đôi” cho ông. 
Thật ra, bác sĩ chỉ tiêm nước tinh khiết 
vào người ông mà thôi. Lần này ông khỏi 
bệnh còn nhanh hơn cả lần đầu. Các 
khối u nhanh chóng tan biến, chất lỏng 
trong ngực biến mất, ông hồi phục hoàn 
toàn và được ra viện. Ông sống khỏe 
mạnh và không có triệu chứng ung thư 
trong hai tháng trọn vẹn.

Vào thời điểm này, American Medical 
Association (AMA) Hiệp hội Y tế Mỹ chính 
thức thông báo cho giới truyền thông 
rằng “các cuộc thử nghiệm toàn quốc 
chứng tỏ thuốc Krebiozen vô dụng trong 
việc chữa bệnh ung thư”. Trong vòng 
vài ngày sau thông báo này, ông Wright 
nhập viện trở lại, niềm tin ông hoàn toàn 
biến mất và chưa đầy hai ngày sau ông ra 
đi vĩnh viễn. Một kết thúc buồn nhưng lại 
là một bài học có giá trị về niềm tin.

Tóm lại, khi bắt đầu tin vào một liệu pháp 
chữa bệnh, bệnh nhân ung thư, có thể 
kích hoạt hệ thống miễn dịch của mình 
để làm máu tuần hoàn một cách hiệu 
quả đến mức tống những độc tố và chất 
thải gây ung thư ra ngoài. Đã có nhiều 
trường hợp hồi phục nhờ vào những 
niềm tin mạnh mẽ như vậy.

NIỀM TIN HẠN CHẾ SẼ GIỚI HẠN TẦM 
NHÌN

Câu chuyện về phương pháp Placebo, 
suy rộng ra chính là ý nghĩa về niềm tin 
trong cuộc đời. Mọi người vẫn thường 
hay mỉa mai khi sự việc vô vọng: “Có mà 
làm bằng niềm tin” hay “Tin thôi không 
sống được”. Có nhiều khi giá trị của niềm 
tin bị hạ thấp trở thành một thứ hão 
huyền và vô ích.

Bởi đó là khi họ nghĩ rằng cái đích đến 
của họ phải là những thứ vật chất hay 
kết quả nhìn thấy được, còn điều tôi 
muốn nói là: Niềm tin sẽ giúp bạn trưởng 
thành. Và đó cũng là một kiểu thành 
công. Sự khác biệt giữa con người nằm 
ở cách nhìn đối với bản thân trong mối 
tương quan với cuộc đời. Có niềm tin vào 
chính mình, bạn có thể vượt qua bất cứ 
trở ngại nào trong cuộc sống. Tầm nhìn 
hạn chế luôn dẫn dắt con người đến câu 
trả lời “không thể”. Có những chuyện đã 
trở thành đương nhiên trong cuộc sống 
ngày nay, nhưng trước khi chúng trở 
thành hiện thực thì nhiều người, kể cả 
những người có vị trí cao trong xã hội, đã 
không thể hình dung ra được, như câu 
chuyện về phương pháp Placebo chẳng 
hạn. 

Bạn thấy đấy! Đôi khi điều kì diệu bắt 
đầu từ những điều rất nhỏ, và bắt đầu từ 
chính trái tim bạn.
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Shopaholic

KHĂN XINH

XUỐNG PHỐ
Khăn quàng là phụ kiện thời trang bất cứ ai cũng có. Nhưng bạn là người 
chỉ dùng khăn để giữ ấm, hay biết tận dụng tối đa ưu thế của khăn quàng 
để làm đẹp thêm cho những bộ trang phục và hình thành phong cách của 
mình? Có rất nhiều cách biến tấu cho chiếc khăn để mỗi ngày của bạn đều 
thật mới mẻ đấy nhé! Hãy cùng OceanTimes khám phá 8 cách quàng khăn 
rất đơn giản mà tạo nên hiệu ứng bất ngờ cho trang phục, để những ngày 
Tết của bạn xinh tươi hơn nữa.
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Quàng đan xéo 

Choàng quanh người 
Với những chiếc khăn to bản, thậm chí dày như áo, bạn có thể choàng quanh 
người để tạo thành một layer phủ phía trên cho trang phục thêm ấm áp.

Gấp đôi khăn lại, choàng qua cổ, 
sau đó luồn chéo khăn vào bên 
trong lọng. Đây là cách quàng 
khăn cơ bản, đặc biệt giữ ấm 
cho cổ và thích hợp với những 
kiểu khăn không quá dài và dày. 
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Thắt nút 

Quàng hờ trên cổ 

Quàng một vòng 

Vòng khăn qua cổ một vòng, sau đó buộc 
thắt lại bên dưới. Nới lỏng khăn ra để tạo 

dáng cho điệu đà. Bạn có thể khéo biến tấu 
một chút để phần gấu khăn tạo thành hình 

một chiếc nơ xinh xắn.

Nếu muốn tăng độ “sang chảnh” cho bộ quần 
áo và không muốn chiếc khăn quàng trở nên 
quá bí bách, bạn hãy choàng khăn qua cổ và 
buông hờ, giấu khéo sau lớp áo khoác.

Gấp đôi khăn lại, quấn quanh cổ, sau đó 
dùng một đầu khăn cho vào phía trong vòng 

quấn để tạo thành nút thắt nhẹ nhàng. Kiểu 
quàng này vừa nhanh lại vừa rất điệu đúng 

không nào.
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Quàng hờ hững 

Quàng đối xứng 

Quấn khăn quanh cổ 

Quấn khăn quanh cổ một vòng, sau đó 
buông hờ hai đầu khăn trên thân áo. Kiểu 

quàng khăn nhanh gọn này đã thịnh hành 
suốt nhiều năm nay và rất được các cô gái 

yêu thích.

Thay vì buông hai đầu khăn ở phía trước, hãy 
quấn khăn quanh cổ 2 vòng để chiếc khăn 
cân bằng cả trước và sau. Nếu muốn trông 

trendy hơn, bạn hãy chọn khăn có chiều dài 
tương đối một chút nhé. 

Nếu muốn giữ ấm tối đa, hãy dùng chiếc 
khăn quấn thành nhiều vòng thật sát quanh 
cổ, sau đó khéo léo giấu đuôi khăn vào giữa 
để khăn không bị tuột ra.
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và những điểm đến 
không thể bỏ qua

Du Xuân
Mùa xuân có lẽ là mùa được mong chờ nhất trong năm bởi 
nó mang một ý nghĩa về sự khởi đầu, ý nghĩa của sự sống. 
Đây cũng là thời điểm thích hợp để du xuân và cảm nhận hết 
được không khí rộn ràng của một mùa đầu năm.

Du Mục
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Những điểm du lịch tâm linh cầu lộc đầu xuân

Chùa Bái Đính- ngôi chùa lớn nhất ở Việt Nam

Chùa Hương- địa danh quen thuộc ngày xuân

Chùa Bái Đính là một quần thể chùa lớn được biết đến với nhiều kỷ lục châu Á và Việt Nam được xác lập như chùa 
có tượng Phật bằng đồng dát vàng lớn nhất châu Á, chùa có hành lang La Hán dài nhất châu Á, chùa có tượng Di lặc 
bằng đồng lớn nhất Đông Nam Á... Lễ hội chùa Bái Đính là một lễ hội xuân, diễn ra từ chiều ngày mùng 1 tết, khai mạc 
ngày mùng 6 tết và kéo dài đến hết tháng 3, khởi đầu cho những lễ hội hành hương về vùng đất cố đô Hoa Lư tỉnh 
Ninh Bình.

Những ngày đầu năm, nhắc đến du xuân là mọi người- đặc biệt là miền Bắc- thường nhắc đến Chùa Hương như một 
điểm đến quen thuộc. Chùa Hương là một quần thể văn hóa - tôn giáo Việt Nam, gồm hàng chục ngôi chùa thờ Phật, 
vài ngôi đền thờ thần, các ngôi đình, thờ tín ngưỡng nông nghiệp. Trung tâm chùa Hương nằm ở xã Hương Sơn, 
huyện Mỹ Đức, Hà Nội, nằm ven bờ phải sông Đáy. Với những cảnh đẹp và lịch sử của mình, Chùa Hương đã trở thành 
đề tài cho không ít tác phẩm thơ ca nổi tiếng.
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Yên Tử- cuộc hành hương của tâm linh
Những năm gần đây, những chuyến du lịch lễ hội đầy màu sắc Yên Tử, đặc biệt vào dịp đầu năm lễ hội Yên Tử thu 
hút rất đông khách thập phương về đây tham gia cuộc hành hương hơn 6000m từ chân núi lên tới chùa Đồng. Yên 
Tử được coi là trung tâm Phật giáo của nước Ðại Việt thuở trước, nơi phát tích của thiền phái Trúc Lâm. Yên Tử luôn là 
điểm đến lý tưởng không chỉ vì là một khu di tích nổi tiếng, mà còn là một vùng sinh thái lý tưởng đối với con người 
hiện đại. Sau lễ hội chùa Hương, thì lễ hội Yên Tử đang là lễ hội hành hương lớn thứ hai vào mùa xuân ở nước ta với cả 
quy mô và thời gian trẩy hội. 

Những điểm đến của văn hoá
Hội Lim cùng các liền anh liền chị
Hội Lim là lễ hội văn hoá nghệ thuật đặc sắc của những làng quê quan họ, hình thành từ xa xưa. Ngày hội đã thu hút 
nhiều thành phần, lứa tuổi từ khắp nơi về trẩy hội vui xuân, trong đó phần đông là trai thanh gái lịch. Đến hẹn lại lên, 
họ đến với nhau để ca hát, với người lớn tuổi thì đến hội là dịp tìm về tuổi xuân, với nam thanh nữ tú thì hội là dịp 
tìm bạn, tìm duyên. Về hội Lim, du khách được sống trong không gian ngập tràn làn điệu dân ca, cảm thấu nghĩa tình 
truyền đời với lối chơi, lối sống sang trọng, lịch lãm của người Quan họ. Sự kiện văn hoá độc đáo này trở thành tài sản 
vô giá trong kho tàng văn hoá dân gian Việt Nam.
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Đến Hội An để chậm lại và cảm nhận

Cảm nhận mùa xuân trên vùng đất “Chín Rồng”

Phố cổ Hội An lưu dấu lại trong lòng du khách nét đẹp e ấp của người thiếu nữ truyền thống thuần khiết nhưng vô 
cùng say đắm lãng mạn. Nét say đắm lãng mạn dường như đã trở thành cái hồn của phổ cổ, đi đến đâu người ta cũng 
vô tình bắt gặp nó: những mái ngói rêu xanh phủ màu thời gian, sắc màu lung linh của những chiếc đèn lồng, nét 
chạm trổ tinh vi trong những căn nhà gỗ đã tồn tại từ hơn ba trăm vòng quay xuân hạ thu đông, những cái nghiêng 
điệu đà của người bán hàng mời chào khách, nụ cười, những cái nhìn. Ðặc biệt, khu phố cổ mang một vẻ lãng mạng, 
sâu lắng và bình yên dưới ánh đèn lồng huyền ảo mỗi dịp xuân về.

Những ngày xuân trên vùng đất “Chín Rồng”– du lịch miền Nam, nhìn những dòng người ngược xuôi, những chuyến 
thuyền hoa từ Vĩnh Long, Đồng Tháp, Bến Tre tập trung về vùng đất Sài thành bạn sẽ cảm nhận được sự giàu đẹp của 
vùng đất phương Nam. Ở nơi này, cây mai vàng là biểu trưng cho sự may mắn, thịnh vượng, là cốt cách của con người 
và cũng là một phần ngày xuân không thể thiếu của mọi nhà.
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Những ngày cuối năm trời rét đậm, mưa phùn tê tái, cây bích đào trong vườn nhà Nhiên khẳng khiu những cành là cành, 
tịnh không một đốm hồng.

Năm nay bố mẹ và em trai Nhiên đều về quê ăn Tết, chỉ có mình cô ở nhà. Nhiên lỡ mắc một hợp đồng lớn nên không rời đi 
được. Một mình Nhiên vừa lu bù với công việc lại vừa tất bật mua thực phẩm chất đầy tủ lạnh, lại gọi điện đặt xôi, gà, bánh 
chưng rồi nhờ con bạn thân ngày 30 nhớ mua hộ ít hoa quả. Nghe vậy, Lan nói:

- Hay mày sang đây ăn Tết với nhà tao? Bố mẹ tao vẫn nhắc mày mãi đấy!

- Thôi - Nhiên từ chối - Tao mà đi thì ở nhà ai lễ cúng hả mày? Với lại tao định dành mấy ngày Tết ngủ bù cho lại sức. Cái 
hợp đồng này vắt kiệt tao rồi!

- Nhiên này – Lan rụt rè nói - Hôm trước tao gặp lớp trưởng lớp mình. Nghe nói…

- Nghe gì?

- Nghe nói … Hoà về nước rồi! Từ tháng mười …

- Thì sao? - Nhiên vẫn cười, thản nhiên hỏi lại- Liên quan gì đến tao? À quên, tao vẫn nợ anh ta một phong bì mừng đám cưới. 
Nhưng cũng chẳng phải tại tao, ai bảo anh ta không về nước mà cưới lại vội vã tổ chức bên Mĩ cơ!

- Không - Giọng Lan càng nhỏ hơn nữa - Họ không cưới. Tao nghe kể, hình như… trước ngày cưới một ngày, Hoà mất tích!
Nụ cười trên gương mặt Nhiên đông cứng lại. Bất giác, cô co chặt bàn tay đang buông thõng, móng tay găm sâu vào da thịt 
đến tấy đỏ. Mím chặt đôi môi nhợt nhạt, Nhiên nói một cách lạnh lẽo:

- Vẫn chẳng liên quan gì đến tao! Thế nhé, tao phải quay lại làm việc đây. Nhớ giúp tao nhé! Tạm biệt!

Đoàn Thị Hồng Thủy
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Nhiên cụp máy, ngồi thừ ra. Qua lớp kính trong suốt của 
cao ốc, mưa bụi quấn lấy sương mù đầy ảm đạm, mờ mịt 
hệt đôi mắt của cô lúc này.

***
Nhiên và Hoà chính thức yêu nhau vào ngày mồng hai Tết. 
Mỗi lần nhớ lại buổi tối hôm ấy, Nhiên lại thấy buồn cười. 
Vì cô đã đờ ra như một con ngốc, nhìn Hoà trừng trừng, ấp 
úng mãi cuối cùng lại thốt ra một câu ngớ ngẩn nhất trần 
đời:

- Hoà chắc không?

Hoà gật đầu, đôi mắt sáng lên nét cười:

- Chắc!

Nhiên chỉ không nghĩ rằng Hoà ngoài câu: “Làm bạn gái 
anh nhé!” thì chưa từng nói yêu cô. Cho đến ngày cuối cùng 
cũng chưa bao giờ nói.  Suốt một năm trời. Những giận hờn 
nũng nịu. Những cái ôm ấm áp. Những nụ hôn ngọt ngào. 
Những thủ thỉ sẻ chia. Đẹp và lấp lánh như thuỷ tinh. Để rồi 
tất cả vỡ tan khi Hoà nói:

- Em là người con gái tốt nhưng giờ cô ấy cần anh, cần anh! 
Sau những ngày vật vã và đau khổ, Nhiên đã không còn là 
Nhiên của ngày xưa nữa. Không còn một Nhiên trong sáng 
chân thành, nông nổi mà thay bằng một Nhiên khác lí trí 
hơn, trưởng thành hơn, thận trọng hơn, và… cũng hèn nhát 
hơn! Nhưng con người, có mấy ai lại không thay đổi?

***
Đêm giao thừa, sau khi gọi điện chúc Tết khắp lượt, từ 
người thân đến bạn bè, Nhiên lên giường đi ngủ. Chợt 
Nhiên sực nhớ mình vẫn chưa mua cành đào cắm Tết. Mọi 
năm bố vẫn mang cây bích đào ngoài vườn vào chậu rồi 
bày trong phòng khách. Nhưng năm nay bích đào không 
nở hoa.

Nhiên ngủ thẳng đến tận hai giờ chiều ngày mồng một. 
Nhiên trang điểm qua loa rồi lên xe, quyết định đi chúc Tết. 
Nhiên đến nhà Lan truớc tiên. Căn nhà sáng rực ánh đèn, 
thoang thoảng hương thơm ngòn ngọt và huyên náo tiếng 
nói cười. Cổng không đóng nên Nhiên đi thẳng vào. Ngoài 
sân để chật xe. Nhiên bỗng thấy vui vui, chân chưa bước 
qua bậc cửa đã hào hứng chúc Tết. Chỉ là không đầy giây 
sau đó nụ cười cũng vội vã héo đi trên gương mặt cô. Lớp 
đại học của Nhiên rủ nhau đi chúc Tết. Hoà ngồi giữa các 
bạn, đang nhâm nhi tách trà nóng. Nhìn thấy Nhiên, tay anh 
bất giác run lên, chén trà sóng sánh tràn cả ra ngoài. Các 
bạn nhìn Nhiên, rồi lại nhìn Hoà, ai cũng gượng gạo lúng 
túng. Nhiên cười nhạt. Cô lấy lại bình tĩnh rất nhanh, kéo 
ghế đến ngồi cạnh Lan, nở nụ cười rực rỡ chói mắt:

- Lâu lắm không gặp mọi người! Sao rủ nhau đi chúc Tết 
mà không gọi Nhiên? Ủa, Hoà về nước bao giờ thế? Sao 
không gọi điện báo Nhiên một câu?

Mặt Hoà trắng bệch. Anh chỉ đơn giản gật đầu, dường như 
một câu cũng không thốt nổi lên lời. Nhiên lờ đi biểu hiện 
của anh, đứng dậy:

- Mình xuống bếp chào bác gái. Mọi người cứ ngồi chơi!

Nhiên ở luôn dưới đó cho đến khi phòng khách nhà Lan 
không còn một ai nữa. 

Sáng hôm sau thấy Hoà trước cổng nhà cô. Nhiên điềm 
tĩnh mời anh vào nhà, điềm tĩnh pha nước, điềm tĩnh ngồi 
đối diện Hoà và điềm tĩnh chờ đợi. Hoà im lặng, ngồi yên 
không nhúc nhích, mắt cụp xuống hệt đứa trẻ phạm lỗi. 
Cuối cùng, khi chén nước của của cả hai đều nguội ngắt, 
anh mới mở lời:

- Là anh sai! Em tha thứ cho anh có được không? Anh thật 
ngốc, đến tận khi xa em rồi mới biết là mình yêu em, yêu 
rất nhiều. Nhưng khoảnh khắc ấy anh cũng tự hiểu là mình 
không còn tư cách nữa, cho nên…
- Tôi biết là anh đã chạy trốn khỏi đám cưới ấy, đã quyết 
định trở về đây. Xin lỗi, nhưng với tôi, những chuyện ấy 
chẳng có ý nghĩa gì hết. 

***
Từ sau buổi sáng ấy, Nhiên không gặp lại Hoà nữa. Cho đến 
một hôm Lan gọi điện cho cô.

- Ngày mai… Mai Hoà bay mày ạ! Anh ta trở lại Mĩ, định 
học tiếp lên tiến sĩ thì phải?

- Ừ!

***
Tối đó, bất chấp cái lạnh cắt da cắt thịt, Nhiên ra ngoài đi 
dạo. Cô đến bờ hồ ở trung tâm thành phố. Nước mắt thốt 
nhiên tràn ra. Nhiên ngồi thụp xuóng, dúi mặt vào hai chân, 
đôi tay cuốn quanh thân hình mảnh mai tựa chiếc kén tằm 
rồi cứ thế nức nở. 

- Nhiên - Giọng Hoà bất chợt vang lên, ấm áp mà mang nét 
cầu xin - Mai anh đi rồi. Hai năm. Em có thể cho chúng ta 
hai năm không? Sau hai năm, khi anh trở về Việt Nam, nếu 
lúc đó em vẫn chưa có ai, chưa yêu ai… thì em có thể cho 
anh cơ hội không?

***
Rất khuya hôm ấy, có một cô gái đã đứng ngơ ngẩn rất lâu 
trước cây bích đào xanh mướt những lá mà thì thầm: Dù có 
muộn màng nhưng bích đào ơi, nhất định phải nở hoa nhé!
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Nguyên liệu:

- Thịt bò: 1 kg (phần mông)

- 3 hoặc 4 củ sả, 5 quả ớt tươi, ¼ quả ớt chuông đỏ thái lát 
rồi cho vào máy xay nhỏ, riêng ớt chuông xay hơi nhuyễn 
một chút. Nếu bạn muốn ăn cay hơn thì xay thêm ớt, 
không nên dùng ớt bột vì không đảm bảo vệ sinh

- 2 củ tỏi, 1 nhánh gừng đập dập băm thật nhuyễn, hạt 
tiêu bột

- 1 gói ngũ vị hương, 1 gói húng lìu, 2 thìa to ớt bột HQ 
loại dùng làm kim chi, có thể mua ở các siêu thị Hàn Quốc

- 1 thìa muối hạt, 1 thìa đường hoa mai, 1 thìa dầu oliu 
hoặc dầu ăn thông thường, 2thìa mật ong, 2 thìa rượu 
vang đỏ (hoặc 1 thìa rượu trắng), 4 thìa dầu hào, nước 
hàng.

Tất cả những nguyên liệu trên chỉ mang tính chất tương 
đối, các bạn có thể điều chỉnh theo sở thích và khẩu vị 
nhé!

(Cách thắng nước hàng: Cho 3 thìa đường cùng một ít 
nước lã vào chảo đun lừa vừa phải cho đến khi đường 
chuyển sang màu cánh gián, cho thêm nước lã vào đun 
sôi cho nước và đường hòa lẫn vào nhau)

Chế biến:

- Thịt bò rửa qua một lần nước muối loãng, để thật ráo rồi lấy 
khăn hoặc giấy ăn thấm cho thật khô rồi thái lát mỏng chừng 
1/3cm theo chiều dài của thớ thịt. Cho thịt vào ướp cùng với 
tất cả những nguyên liệu đã nêu ở trên, cho vào hộp đậy nắp 
hoặc dùng màng bọc thực phẩm bọc kín để trong ngăn mát 
tủ lạnh ít nhất 10 tiếng, trong quá trình ướp thỉnh thoảng đảo 
cho gia vị ngấm đều hơn.

- Lấy thịt ra cho vào chảo đế dày sâu lòng xào nhỏ lửa, nêm lại 
gia vị cho vừa theo khẩu vị ,thêm ớt tươi xay nhỏ nếu độ cay 
chưa đạt, thêm ớt bột Hàn Quốc để có màu đẹp như mong 
muốn và tiếp tục xào cho đến khi cạn nước thì tắt bếp để 
nghỉ khoảng 30 phút cho gia vị ngấm hơn.

- Bật bếp đun cho thịt nóng vừa phải và mềm trở lại, nhanh 
tay xếp thịt dàn mỏng vào túi nilon đựng thực phẩm, một tay 
túm miệng túi một tay dùng chày hoặc mặt phẳng của cây 
đập tỏi dần mạnh tay cho thịt dãn mỏng và mềm hơn. Hoặc 
bạn có thể cho từng miếng vào cối để giã. Cho tất cả thịt sau 
khi đã dần mỏng vào chảo, đảo đều cho lượng sốt còn lại 
trong chảo bám đều và ngấm vào thịt. Nếu không 

để thịt nghỉ sau khi xào thì đợi thịt nguội bớt mới làm công 
đoạn dần thịt cho mềm.

- Xếp thịt vào khay nướng có đặt giá inox hở rãnh, sấy ở nhiệt 
độ ban đầu 150 độ, chế độ nướng cả trên và dưới, vừa nướng 
vừa kiểm tra và lật qua lật lại hoặc đảo vị trí miếng thịt nếu 
cần thiết. Khi thịt đã bắt đầu khô và chuyển màu nâu vàng 
thì giảm xuống 110 độ, chuyển khay nướng lên nấc cao hơn 
nướng cho đến khi thịt khô hẳn và có màu nâu vàng thẫm 
hơn. Nhiệt độ và cấu tạo một số loại lò nướng khác nhau nên 
khi nướng các bạn cần phải để ý và kiểm tra liên tục, khi thịt 
đã đạt độ khô và màu sắc đẹp thì lấy thịt ra để nguôi, cho vào 
túi nilon hoặc lọ thủy tinh bảo quản trong ngăn mát tủ lạnh 
ăn dần.

Thịt bò khô thành phẩm có màu nâu vàng thẫm, dai dai 
nhưng mềm chứ không cứng, có vị ngọt của thịt, cay cay 
thơm nồng của ớt, sả và các loại gia vị hòa quện với nhau. Khi 
ăn lấy bò khô ra đĩa, vắt vào nước cốt ½ quả chanh, để một 
lúc cho chanh ngấm và thịt mềm thì ăn sẽ ngon hơn. Chấm 
tương ớt nếu bạn muốn thưởng thức vị cay hơn nữa.

BÒ KHÔ
ngon, bổ, rẻ

Sưu tầm
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Vốn là một người yêu thơ, nhân ngày đầu năm, bác 
Tám đề nghị mọi người trong nhà sẽ làm thơ lục bát 
để chia gà. Ai làm trúng chữ nào có liên quan đến các 
bộ phận của con gà thì sẽ được chia phần đó. 

- Tôi là trụ cột trong nhà nên tôi “đề pa” trước – bác 
đọc luôn

 - Trai thời trung hiếu làm đầu.

Cả nhà vỗ tay hoan hô trong khi bác cầm dao sấn lấy 
cái đầu con gà, đưa lên miệng nhai ngon lành…

Đến lượt bác gái chậm rãi hơn, đọc:

- Gái thời tiết hạnh phao câu, cánh, đùi.

Bác trai cười đắc ý trong khi bác gái cầm dao cắt cái 
phao câu, cặp cánh, cặp đùi và miếng tiết về phía 
mình. Đến lượt nàng dâu rụt rè e thẹn, được mọi 
người khích lệ cũng liều đọc luôn:

- Phận dâu một dạ một lòng.

Nói xong chị dâu gắp nguyên bộ lòng đặt vào chén, 
đĩa chỉ còn trơ trọi cái mình con gà. Bác Tám trai liếc 
qua thằng Út, thấy nó đang gãi đầu ra chiều suy nghĩ. 
Bác lẩm bẩm: “Chắc nó bí quá rồi…”.

Bất ngờ thằng nhỏ đứng dậy vỗ tay rồi xướng luôn:

- Công cha nghĩa mẹ hết mình vì con.

Đọc xong nó bợ hết cái mình con gà dong tuốt 
xuống bếp.

Sáng mùng 1 Tết, chồng hỏi vợ có thấy tờ báo Xuân 
đâu không, cô vợ đáp:

- Có, em đã lấy bọc rác rồi. Và em vừa mới vứt vào 
thùng rác!

- Cái gì? Nhưng anh chưa xem mà – Anh chồng hơi 
cáu.

- Ồ, trong đó chẳng có gì đáng xem đâu – Cô vợ trả 
lời – Chỉ có ít lá bánh chưng, vỏ hạt dẻ cười, ít bã cà 
phê với giấy kẹo thôi! Chồng chán không buồn nói!

Thấy bố mẹ vừa về đến ngõ, cu Tý chạy ra hớn hở 
khoe:

- Mẹ ơi! Sáng nay có cô Mười ở bên Mỹ mới đến nhà 
chơi. Cô tặng cho nhà mình một món quà và nói 
rằng: “Món quà của cô tuy nhỏ nhưng cũng đủ cho 
gia đình cháu dùng trong một năm”

Nghe thế, mẹ cu Tý mừng quýnh, hỏi ngay:

- Món quà gì thế con?

- Dạ, một quyển lịch!

Chia GÀ Chồng GÀ,
Vợ VỊT

Mừng hụt

Sưu tầm
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